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Επιτελική σύνοψη 

Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρείται η μελέτη, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο, της χρήσης των συλλογικών ψηφιακών μέσων στις διαδικασίες της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε.). Για να σχεδιαστεί και να τεκμηριωθεί η 

εκπαιδευτική παρέμβαση, διερευνήθηκαν βιβλιογραφικά η έννοια, οι στόχοι και η 

μεθοδολογία της Π.Ε. Επιπλέον, μελετήθηκαν διεθνείς και εγχώριες πρακτικές 

χρήσης των συλλογικών ψηφιακών μέσων στο χώρο αυτό, αλλά και η ενσωμάτωση 

και χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τα 

δεδομένα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

παρέμβαση με τη συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που επισκέφτηκαν 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.), το σχολικό 

έτος 2011-2012. Πιο συγκεκριμένα επιχειρήθηκε από μέρους τους η περαιτέρω 

δραστηριοποίησή τους, στα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω μίας πλατφόρμας wiki, 

ειδικά διαμορφωμένης γι’ αυτό το σκοπό, αφορμής δοθείσης από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που παρουσιάζονται στο Κ.Π.Α.Ε. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

παρούσα έρευνα, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες οργανωμένες προσπάθειες 

ενσωμάτωσης συλλογικών και συνεργατικών ψηφιακών μέσων σε κατεξοχήν επίσημο 

φορέα Π.Ε. 
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Abstract  

Through this research, an attempt is made to study both in theoretical and practical 

level, the use of social media in the process of environmental education (E.E.). To 

design and document this educational intervention, there was a bibliographical 

research on the concept, objectives and methodology of Ε.Ε. In addition, we studied 

international and local practices of social media use in this field, as well as their 

integration and use in class in general. Utilizing and combining data from the 

bibliographical research, an educational intervention took place, with the participation 

of students and teachers, who visited the Center for Environmental Education and 

Awareness (C.E.E.A.) during the recent school year 2011-2012. Through a wiki 

platform that was created specifically for this purpose, an attempt was made for 

further student involvement in environmental issues, occasion given by the 

educational programs presented in C.E.E.A. Design, implementation and results of 

this educational intervention are presented in detail in this research, as it is one of the 

first organized efforts to integrate collaborative social media into an official body of 

E.E. 
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Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 

περάσει μάλιστα από την πρώτη γενιά του παγκόσμιου ιστού (web 1.0), ο οποίος 

χαρακτηριζόταν από στατικότητα περιεχομένου, ενώ έθετε το χρήστη σε παθητικό 

ρόλο αναγνώστη, στη δεύτερη γενιά (web 2.0), κύριο χαρακτηριστικό της οποίας 

συνιστά η δυναμικότητα του περιεχομένου, η συμμετοχή και η συνεργασία, ενώ 

πλέον οι ίδιοι οι χρήστες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο με τη συμμετοχή τους στα 

λεγόμενα συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media).  

Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός πως οι υπηρεσίες και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο από ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, έννοιες όπως «αλληλεπίδραση» (interaction) και «περιεχόμενο 

των χρηστών» (user generated content) καθίστανται οικείες στο μέσο χρήστη. Η 

κοινωνική δικτύωση μάλιστα έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές 

δραστηριότητες και των παιδιών. Αποτελέσματα ερευνών στην Ευρώπη δείχνουν πως 

το 59% των χρηστών διαδικτύου ηλικίας 9-16 ετών διατηρούν προφίλ σε κάποια 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (Livingstone et al., 2010). 

“Do not confine your children to your own learning,  

for they were born in another time” 

 «Μην περιορίζετε τα παιδιά σας στο δικό σας τρόπο μάθησης,  

γιατί έχουν γεννηθεί σε άλλη εποχή». 

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις ήταν αδύνατο να μην επιφέρουν αλλαγές και στο 

χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Το παραπάνω εβραϊκό ρητό αντικατοπτρίζει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα στο χώρο της μάθησης. Οι 

μαθητές, ως «αυτόχθονες της ψηφιακής εποχής» σύμφωνα με τον Prensky, είναι από 

τη γέννησή τους περικυκλωμένοι από την τεχνολογία (Prensky, 2001). Κατά συνέπεια 

εφαρμογές του Web 2.0 -όπως τα ιστολόγια, τα wikis και εν γένει τα συλλογικά 

ψηφιακά μέσα-, δεν άργησαν να αξιοποιηθούν και στο χώρο της εκπαίδευσης, 

δημιουργώντας ένα νέο πεδίο, αυτό της Μάθησης 2.0.  
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Η σημασία που δίνεται, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, δεν 

περιορίζεται μόνο στον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων, αλλά εκτείνεται και 

στο γραμματισμό των μαθητών στις νέες αυτές τεχνολογίες και εφαρμογές, ως εφόδιο 

για τη μετέπειτα πορεία τους (Χριστίδης κ.α., 2009). Είναι μάλιστα τέτοιο το 

ενδιαφέρον των αρμοδίων φορέων, ώστε, όταν το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μιλάει για το Νέο Σχολείο, 

χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «Ψηφιακό Σχολείο», «Ψηφιακή Τάξη», «Ψηφιακό 

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο». 

Από την άλλη πλευρά, αρκετά χρόνια πριν το Υπουργείο αρχίσει να κάνει λόγο 

για όλα τα παραπάνω, ήδη από το 1993, είχε προσανατολιστεί στην ίδρυση και 

λειτουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) και στην ανάγκη 

πραγματοποίησης ειδικών προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί μοχλό κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το 

περιβάλλον και για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η αξιοποίηση 

σύγχρονων στρατηγικών μάθησης και διαδικτυακών μαθησιακών τεχνολογιών 

θεωρείται κάτι δεδομένο (Λουμπαρδιά & Ρετάλης, 2010). Με βάση όλα τα 

παραπάνω, δεν είναι μόνο το σχολείο, με την αυστηρή έννοια, προσανατολισμένο 

προς τη χρήση τεχνολογιών web 2.0, αλλά και οι φορείς περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα τα Κ.Π.Ε., που στοχεύουν με όσα μέσα, 

αναλογικά ή ψηφιακά έχουν στη διάθεσή τους, στη συνειδητοποίηση από μέρους των 

μαθητών της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στόχο της παρούσας εργασίας, η οποία διαρθρώνεται στη βάση έξι κεφαλαίων, 

αποτελεί η τεκμηριωμένη μελέτη χρήσης των συλλογικών ψηφιακών μέσων στις 

διαδικασίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσω μιας 

πλατφόρμας wiki, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, θα επιχειρηθεί η 

περαιτέρω περιβαλλοντική δραστηριοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012 επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.). 

Μια πρώτη αφορμή για την επιλογή του θέματος προέκυψε από την τριετή 

επαγγελματική απασχόληση της γράφουσας ως μέλους της παιδαγωγικής ομάδας του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε). Στο κέντρο 
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ήδη γίνεται χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, 

χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό τα social media. 

Επιπλέον, μία έρευνα στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου 

Παιδείας και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο εκείνα αξιοποιούν τα συλλογικά 

ψηφιακά μέσα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, έδειξε πως ναι μεν υπάρχει η 

ψηφιακή «παρουσία» τους σε διάφορα site κοινωνικής δικτύωσης, όμως η παρουσία 

αυτή αποσκοπεί κυρίως στην προώθηση των δραστηριοτήτων τους και στην απλή 

παθητική ενημέρωση του κοινού, χωρίς να έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

Η παραπάνω παρατήρηση ενισχύθηκε και από το γεγονός πως μετά τη λήξη της 

επίσκεψης μαθητών και εκπαιδευτικών στα Κ.Π.Ε. και την απομάκρυνσή τους από 

αυτά δεν υπάρχει -τις περισσότερες φορές- επικοινωνία των δύο πλευρών, εκτός αν 

υπάρχει συμμετοχή σε κάποιο θεματικό δίκτυο που συντονίζουν τα Κ.Π.Ε. Κατ’ 

επέκταση δεν ενθαρρύνεται με οιονδήποτε τρόπο η περαιτέρω δραστηριοποίηση 

μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να ασχοληθούν με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Πολλές φορές, η επίσκεψη σε κάποιο Κ.Π.Ε. εκλαμβάνεται απλώς ως άλλη μία 

εκπαιδευτική εκδρομή, χωρίς να επιτυγχάνονται με αυτό τον τρόπο βασικοί στόχοι 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Γίνεται ιστορική αναδρομή, ενώ 

παρουσιάζεται και το γενικότερο πλαίσιό της, οι στόχοι και οι σκοποί, οι 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και η μεθοδολογία της. Καταγράφεται η σχέση της Π.Ε. 

με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αλλά και η ένταξη της πρώτης 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τη δημιουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Αγωγής και Ευαισθητοποίησης. 

Αντικείμενο του 2
ου

 κεφαλαίου αποτελεί η επισκόπηση της ελληνικής αλλά και 

της διεθνούς πραγματικότητας, η οποία αφορά στις προσπάθειες χρήσης των 

συλλογικών ψηφιακών μέσων στην Π.Ε. Μελετώνται οι περιπτώσεις των ελληνικών 

Κ.Π.Ε., καθώς και των Θεματικών Δικτύων τα οποία συντονίζουν. Επιπλέον, 

διερευνάται η χρήση των social media από διεθνείς και τοπικούς φορείς και 
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οργανώσεις, που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, καθώς και γενικότερες 

πρωτοβουλίες οι οποίες είτε εντάσσονται στην εκπαιδευτική ευρωπαϊκή δράση 

eTwinning, είτε αποτελούν ανεξάρτητες προσπάθειες εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός εργαλείου wiki τεκμηριώνεται αναλυτικά στο 

3
ο
 κεφάλαιο. Αρχικά δίνεται ένας ορισμός και μία περιγραφή της λειτουργίας του 

μέσου, καθώς και ένας κατάλογος με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

χρήσης του. Γίνεται σύντομη αναφορά στο πλέον δημοφιλές wiki, τη συνεργατική 

εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, και στη συνέχεια παρατίθενται οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, επιχειρείται ανασκόπηση και συγκριτική ανάλυση 

των βασικότερων εργαλείων δημιουργίας και ανάπτυξης wiki και παρουσιάζεται ο 

ιστότοπος PBworks, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

εργασίας. 

Η μεθοδολογία εφαρμογής της εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη διερεύνηση 

των ερευνητικών ερωτημάτων, περιγράφεται και ερμηνεύεται στο 4
ο
 κεφάλαιο. 

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εργαλεία τα οποία επιλέχθηκαν και αξιοποιήθηκαν. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο περιγράφονται τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής της, ο αναγκαίος επανασχεδιασμός προκειμένου να ξεπεραστούν τα 

διάφορα εμπόδια και τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε. 

Τέλος, στο 6
ο
 κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν 

με το πέρας της υλοποίησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης, σε σχέση με τα τεθέντα 

ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Περιγράφονται οι προοπτικές για τη μέγιστη αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων και καταγράφονται προτάσεις για νέες έρευνες. 

Το κύριο μέρος της εργασίας συμπληρώνεται από τέσσερα παραρτήματα, ως 

εξής: 

Παράρτημα Α΄: Αποτελεί το ημερολόγιο της έρευνας. Περιλαμβάνει έγγραφα, 

επιστολές, αφίσες και εν γένει όλο το πρωτογενές υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο 
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σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης και την επικοινωνία του Κ.Π.Α.Ε. με τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Παράρτημα Β΄: Περιέχει όλο το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύτηκε στο wiki. 

Παράρτημα Γ΄: Απαρτίζεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την 

παρουσίαση του Κ.Π.Α.Ε, όπως Φ.Ε.Κ., φυλλάδια και υλικό από την επίσημη 

ιστοσελίδα. 

Παράρτημα Δ΄: Περιλαμβάνει όλες τις διευθύνσεις (url) των λογαριασμών των 

Κ.Π.Ε. και των Θεματικών Δικτύων Π.Ε. στα social media. 
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1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση  

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί συνοπτική παρουσίαση της έννοιας της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και μια ιστορική αναδρομή, ενώ θα 

παρουσιαστεί και το γενικότερο πλαίσιό της (σκοπός, στόχοι, προσεγγίσεις, 

μεθοδολογία). Τέλος, θα γίνει αναφορά στη σχέση της με τις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αλλά και την ένταξή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

1.1 Ορισμός 

Το 1970 πραγματοποιήθηκε στο Carson City της Nevada των Η.Π.Α. η «Διεθνής 

Συνάντηση Εργασίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Σχολικά 

Προγράμματα» (International Working Meeting on Environmental Education in the 

School Curriculum), σε μια συνδιοργάνωση του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και 

Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization - U.N.E.S.C.O.) και της Διεθνούς Ένωσης για τη 

Διατήρηση της Φύσης (I.U.C.N.). Στη προαναφερθείσα συνάντηση διατυπώθηκε ο 

πρώτος και ο πλέον έγκυρος ορισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ο 

οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια βιβλιογραφία (Potter, 1988) και 

έχει ως εξής: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών 

και διασαφήνισης εννοιών, προκειμένου να αναπτυχθούν στους ανθρώπους και στις 

κοινωνικές ομάδες, οι απαραίτητες και αναγκαίες ικανότητες και στάσεις για την 

κατανόηση και εκτίμηση της αλληλεξάρτησης του ανθρώπου, του πολιτισμού του και 

του βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Π.Ε. απαιτεί πρακτική ενασχόληση στη διαδικασία 

λήψεως αποφάσεων και συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς, 

κάθε ανθρώπου για θέματα και προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του 

περιβάλλοντος» (IUCN, 1970). 

Αρκετά χρόνια αργότερα, σε έγγραφο εργασίας το οποίο υποβλήθηκε στο 

Διεθνές Συνέδριο που αποτελούσε συνδιοργάνωση της UNESCO και του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations 
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Environmental Programme - U.N.E.P.) και έλαβε χώρα στη Μόσχα από 17 έως 21 

Αυγούστου 1987, σκιαγραφείται μια διεθνής στρατηγική δράσης στον τομέα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δεκαετία του ’90. Εδώ ο 

παραπάνω ορισμός συμπληρώνεται: «Η Π.Ε. είναι μια διαρκής διαδικασία, δια της 

οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους 

και θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία και επίσης τη 

θέληση, που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την 

επίλυση των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων του περιβάλλοντος» 

(UNESCO-UNEP, 1988). 

Η Π.Ε. συνιστά έννοια εν εξελίξει και, μολονότι οι προαναφερθέντες 

θεωρούνται οι πλέον αποδεκτοί, μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί γι’ 

αυτήν. Αν θέλουμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στην έννοια της Π.Ε., θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εκπαίδευση που κάνουμε μέσα στο περιβάλλον, που 

δεχόμαστε από το ίδιο το περιβάλλον και τέλος που κάνουμε εμείς για το περιβάλλον. 

Η Π.Ε. από την θεσμοθέτησή της. επιδιώκει την καλλιέργεια ατόμων ικανών να 

αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στην απαρχή της είχε ως βασικό 

σκοπό τη διατήρηση της φύσης. Στη διαχρονική εξέλιξή της, επαναπροσδιοριζόταν 

ώστε να ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές καταστάσεις και απαιτήσεις κάθε 

εποχής και να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης (Δημητρίου, 2009). Τα τελευταία χρόνια μια νέα 

έννοια έρχεται δίπλα σε αυτή της Π.Ε. Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Ε.Π.Α.) μπορεί να θεωρηθεί αφενός η φυσική εξέλιξη της Π.Ε., αφετέρου 

η κωδικοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων του περιβάλλοντος 

(Σκούλος, 2007). 

Η έννοια της αειφορίας εισήχθη στα τέλη της δεκαετία του ’70 (Φλογαΐτη, 2006) 

και προσδιορίζεται ως η ανάγκη σύζευξης της οικονομικής ανάπτυξης και της 

διατήρησης του περιβάλλοντος. Η Ε.Π.Α. δεν ταυτίζεται πλήρως με την Π.Ε., αλλά 

την ενσωματώνει. Στην ουσία είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική και εξ ορισμού 

διαθέτει τα στοιχεία μιας εκπαίδευσης η οποία θα επιφέρει εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές αλλαγές στην κατεύθυνση της αειφορίας (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). 

Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται σήμερα, είναι η αναθεώρηση της σχέσης 
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ανθρώπου-κοινωνίας-περιβάλλοντος, μέσα από τη συγκρότηση ενός νέου αξιακού 

συστήματος για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κακοποίησης και τη 

δημιουργία ενός μέλλοντος με όρους περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας. 

1.2 Σταθμοί γένεσης και εξέλιξης της Π.Ε. 

Η δημιουργία και ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος επηρέασε σημαντικά 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν μέχρι τότε το φυσικό τους 

περιβάλλον. Η αποξένωση και η απομάκρυνση από τη φύση, η αστικοποίηση και η 

σύγχρονη τεχνολογία ως παράγοντας οικολογικής καταστροφής άλλαξαν ριζικά τη 

σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Με όλα τα παραπάνω ως δεδομένα ωρίμασε 

και αναπτύχθηκε διεθνώς στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960 η ιδέα της Π.Ε. στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού κινήματος 

διαμαρτυρίας για τα οικολογικά προβλήματα που πρωτοεμφανίστηκαν εκείνη την 

περίοδο. 

Μια ιστορική αναδρομή θα αποκαλύψει ότι για πρώτη φορά συναντάμε την ιδέα 

της Π.Ε. -όχι βέβαια με αυτή την ονομασία- το 1762 στο έργο του Jean-Jacques 

Rousseau «Αιμίλιος, ή Περί Αγωγής» (Barry, 2006). Σύμφωνα με τον Ελβετό 

φιλόσοφο και διαφωτιστή, η αποξένωση του ανθρώπου από το περιβάλλον αποτελεί 

τη βασική πηγή της δυστυχίας του, γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

στην εκπαίδευση που εστιάζει στο περιβάλλον (Rousseau, 2007). Κάποιες δεκαετίες 

αργότερα ο επίσης Ελβετός φυσιοδίφης και καθηγητής Louis Agassiz, επηρεασμένος 

βαθιά από τη σκέψη του Rousseau, παρότρυνε τους μαθητές του λέγοντάς τους: 

«Μελετήστε τη φύση και όχι τα βιβλία. Αγγίξτε, δείτε και παρατηρήστε. Το βιβλίο 

της φύσης είναι πάντα ανοιχτό. Αν καταφέρω να σας διδάξω να παρατηρείτε, τότε θα 

έχω επιτύχει το στόχο μου» (Jordan, 1892). 

Οι δύο αυτοί σημαίνοντες στοχαστές έθεσαν τα θεμέλια για ένα σημαντικό 

αριθμό κινημάτων, προγόνων της Π.Ε. Η «Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση» 

(The Progressive Education Movement), η «Μελέτη της Φύσης» (Nature Study), η 

«Κίνηση για τη Διατήρηση της Φύσης» (Conservation Movement), η «Εκπαίδευση 

για τη Διατήρηση» (Conservation Education), οι «Αγροτικές Σπουδές» (Rural 

Studies), η «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο» (Outdoor Education), η «Μελέτη 
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Πεδίου» (Field Studies) και οι «Περιβαλλοντικές Σπουδές» (Environmental Studies) 

αποτέλεσαν πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις, οι οποίες διασταυρώθηκαν τόσο 

χρονικά όσο και σε επίπεδο στόχων, θεματολογίας και μεθοδολογίας 

(Παπαδημητρίου, 1998). 

Ο όρος περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο 

διεκδίκησης από πολλούς. Γεγονός πάντως είναι ότι ως ορολογία χρησιμοποιήθηκε 

μεν πολύ νωρίς σε διάφορες χώρες, αλλά όχι με τη σημασία την οποία τελικά 

απέκτησε στο τέλος της δεκαετίας του ’60 και στη συνέχεια στη δεκαετία του ’70. 

Διεθνώς θεωρείται πως η διατύπωση «περιβαλλοντική εκπαίδευση» εμφανίζεται 

πρώτη φορά το 1947 στο βιβλίο των αδερφών Paul και Percival Goodman, με τίτλο 

“Communitas” (Wheeler, 1985). Άλλες πηγές αναφέρουν πως ο όρος αναφέρθηκε σε 

εισήγηση του Thomas Pritchard, τότε αναπληρωτή διευθυντή του οργανισμού The 

Nature Conservancy, σε Διεθνή Συνάντηση η οποία οργανώθηκε από τη Διεθνή 

Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of the 

Nature, γνωστή και ως World Conservation Union - I.U.C.N.) στο Παρίσι το 1948. Ο 

Pritchard αναγνώρισε την ανάγκη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης στη σύνθεση των 

φυσικών και κοινωνικών επιστημών προτείνοντας την ονομασία «περιβαλλοντική 

εκπαίδευση» (Disigner, 1983). 

Για τους περισσότερους ερευνητές η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση της έννοιας 

εντοπίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1965 στο Πανεπιστήμιο Keele του 

Staffordshire. Εκεί έλαβε χώρα η «Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

στα σχολεία, στην ανώτερη εκπαίδευση και στην κατάρτιση για τα επαγγέλματα της 

υπαίθρου», με αντικείμενο τη διερεύνηση για τη διατήρηση της υπαίθρου και τις 

επιρροές της στην εκπαίδευση (Palmer & Neal, 1994). Ανάμεσα στα συμπεράσματα 

και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν τότε, συναντούμε τα εξής: «Είναι απαραίτητες 

ρητές εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα ενθαρρύνουν την επίγνωση και την εκτίμηση του 

φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την ευθύνη της κηδεμονίας του από κάθε πολίτη. 

[...] Η ύπαιθρος αποτελεί πλούσια πηγή έμπνευσης και εκπαιδευτικού υλικού το 

οποίο μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. [...] 

Πρέπει να ενταθεί η θεμελιώδης και λειτουργική εκπαιδευτική έρευνα με τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, για να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο 
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της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι μέθοδοι διδασκαλίας που ταιριάζουν στις 

σύγχρονες ανάγκες» (Godson, 1983). 

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1970, ο τότε πρόεδρος των Η.Π.Α., Richard Nixon, 

στο μήνυμά του προς το Κογκρέσο σχετικά με το περιβάλλον, τόνισε τη σημασία της 

περιβαλλοντικής παιδείας (environmental literacy) (Nixon, 1970). «Είναι ζωτικής 

σημασίας το σύνολο της κοινωνίας μας να αναπτύξει μια νέα αντίληψη και επίγνωση 

της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, η οποία μπορεί να ονομαστεί 

περιβαλλοντική παιδεία. Αυτή απαιτεί την ανάπτυξη και τη διδασκαλία των 

περιβαλλοντικών εννοιών σε κάθε φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, υπέγραψε τον πρώτο ομοσπονδιακό νόμο για την Π.Ε., ο 

οποίος προέβλεπε την ένταξή της στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα, τα πανεπιστήμια 

και άλλους οργανισμούς και φορείς. 

Στις 5-16 Ιουνίου 1972 συνήλθε στη Στοκχόλμη η «Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον» (United Nations Conference on the Human 

Environment), οπότε τοποθετείται και επίσημα η γένεση της Π.Ε. Στη σουηδική 

πρωτεύουσα, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά η αναγκαιότητα προώθησης της Π.Ε. 

ως δυνατής απάντησης στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και ως σημαντικού 

τρόπου δράσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, στη Σύσταση 19 της Διακήρυξης της Διάσκεψης τονίζεται πως η 

εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη προκειμένου να διαμορφωθεί 

μια υπεύθυνη συμπεριφορά ατόμων, επιχειρήσεων και κοινοτήτων για την προστασία 

και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση του περιβάλλοντος συζητήθηκε για πρώτη φορά 

στην πόλη Aix-en-Provence της Γαλλίας, όπου στις 16-21 Οκτωβρίου 1972 έλαβε 

χώρα «Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον». Μεταξύ των 

συμπερασμάτων του συνεδρίου ήταν ότι η έννοια του περιβάλλοντος δεν μπορεί να 

προσεγγιστεί με τη διαδικασία ενός νέου μαθήματος, αλλά με τη συνεργασία όλων 

των παραδοσιακών σχολικών μαθημάτων. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβάλλοντος και Π.Ε. (Φλογαΐτη, 

1993). 
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Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, στη Μόσχα (βλ. κεφ. 1.1 Ορισμός, σελ. 6), 

επιχειρείται η καταγραφή των μεγάλων περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο 

προσδιορισμός των αναγκών και προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της Π.Ε. Μετά 

και τις εργασίες της Μόσχας, έρχεται σιγά σιγά η σύνδεση της Π.Ε. με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, για να τονίσει την ανάγκη της συμφιλίωσης του περιβάλλοντος από τη μία 

και της ανάπτυξης από την άλλη, αλλά και για να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο 

της εκπαίδευσης προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, η Π.Ε. να βρίσκεται «ασφαλής», μαζί με 

άλλες εκπαιδευτικές καινοτομίες, κάτω από τη σκέπη της Εκπαίδευσης για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενός ευρύτερου εννοιολογικά και διεπιστημονικά πλαισίου το 

οποίο συμβάλλει στην ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη (Κούσουλας 

& Παπαζήση, 2009). 

1.3 Σκοποί και στόχοι 

Το 1969 στο Πανεπιστήμιου του Michigan οργανώθηκε σεμινάριο στο οποίο 

οριοθετήθηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά της Π.Ε., ενώ υπό την καθοδήγηση του Dr. 

William Stapp διατυπώθηκαν και οι πρώτοι στόχοι της (Stapp et al., 1969). «Η Π.Ε. 

έχει ως στόχο τη διαμόρφωση πεπειραμένων πολιτών, σε ό,τι αφορά στο βιοφυσικό 

περιβάλλον και τα συναφή προβλήματά του, οι οποίοι θα γνωρίζουν πώς να 

βοηθήσουν στην επίλυσή τους και θα είναι πρόθυμοι να εργαστούν γι’ αυτήν». 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες,
 
όπως αυτοί διαμορφώθηκαν πρώτη φορά στη Βρετανία το 1974, στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Περιβάλλον» (Project Environment) 

(Schools Council, 1974). Οι τρεις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την Π.Ε. και 

αντικατοπτρίζουν τους αντίστοιχους τομείς ανάπτυξης της ανθρώπινης 

προσωπικότητας αναφέρονται κατωτέρω (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993): 

1. Εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον (about the environment). 

Το περιβάλλον θεωρείται αντικείμενο μάθησης. Επικεντρώνεται στην κατάκτηση 

γνώσεων σχετικών με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για την κατάκτηση της γνώσης. Συνδέεται με τον 
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γνωστικό τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης (σχηματισμό εννοιών, διαδικασιών, 

μορφών και σχέσεων). 

2. Εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον (in the environment). 

Tο περιβάλλον «χρησιμοποιείται» ως μέσο για την κατάκτηση της γνώσης και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που 

λαμβάνουν χώρα έξω από την τάξη, μέσα στο ίδιο το περιβάλλον. Η γνώση 

αποκτάται από την άμεση επαφή με το περιβάλλον. Συνδέεται με τον συναισθηματικό 

τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης (άμεση εμπειρία του περιβάλλοντος). 

3. Εκπαίδευση για το περιβάλλον (for the environment). 

Το περιβάλλον θεωρείται σκοπός. Υπερβαίνει την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Προσδίδει κοινωνικό και πολιτικό βάθος στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και βαρύτητα στην έννοια του πολίτη, της ευθύνης την οποία φέρει για 

την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Συνδέεται με τον ηθικό 

τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης (διαμόρφωση ενός αξιακού συστήματος). 

 

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση των τριών διαστάσεων της Π.Ε. 

Το φιλοσοφικό υπόβαθρο, ο σκοπός, οι στόχοι, οι αποδέκτες και οι 

καθοδηγητικές αρχές οι οποίες καθόρισαν τη συνέχεια και την εξέλιξη της Π.Ε. 

συγκροτήθηκαν με τις εργασίες της «Διεθνούς Διάσκεψης για το Περιβάλλον» που 

διοργάνωσε η UNESCO σε συνεργασία με την UNEP και έλαβε χώρα στις 13-22 

Οκτωβρίου 1975 στο Βελιγράδι. Η Διακήρυξη της Διεθνούς αυτής Διάσκεψης 
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ονομάστηκε «Χάρτα του Βελιγραδίου» (Belgrade Charter) και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ 

ορίζονται οι στόχοι της Π.Ε. (UNESCO, 1976):  

1. Ευαισθητοποίηση: απόκτηση επίγνωσης και ευαισθησίας προς το περιβάλλον 

και τα προβλήματά του ως συνόλου. 

2. Γνώση: κατανόηση του περιβάλλοντος στο σύνολό του, των προβλημάτων 

του, του ρόλου του ανθρώπου και της ευθύνης των ενεργειών του μέσα σε 

αυτό. 

3. Στάση: υιοθέτηση κοινωνικών αξιών, ενδιαφέροντος και διάθεσης για ενεργό 

συμμετοχή στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

4. Δεξιότητες: απόκτηση δεξιοτήτων για την επίλυση περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

5. Ικανότητα αξιολόγησης: αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς οικολογικούς, πολιτικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς, αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. 

6. Συμμετοχή: ανάπτυξη μιας αίσθησης ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και 

κατανόηση της επιτακτικότητας της δραστηριοποίησης για την επίλυση των 

προβλημάτων του.  

Ορόσημο στην ιστορία της Π.Ε. αποτέλεσε η «Παγκόσμια Διακυβερνητική 

Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στην Τιφλίδα της Γεωργίας (14-26 

Οκτωβρίου 1977), η οποία, σε κλίμα συναίνεσης υιοθέτησε τα συμπεράσματα της 

Χάρτας του Βελιγραδίου. Στις εργασίες αυτής ορίστηκε ως βασικός σκοπός της Π.Ε. 

η διάπλαση περιβαλλοντικά υπεύθυνων ατόμων, τα οποία θα κατανοούν την 

πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος και την ανάγκη για τα έθνη να προσαρμόσουν τις 

δραστηριότητές τους και να ακολουθήσουν τρόπους ανάπτυξης απόλυτα 

εναρμονισμένους με αυτό (UNESCO-UNEP, 1978). 

Επιμέρους σκοποί της Π.Ε. είναι (Ψαλλιδά, 1999): 

 Να καλλιεργήσει τη σαφή κατανόηση και το ενδιαφέρον σχετικά με την 

οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική, αλληλεξάρτηση στις αστικές 

και αγροτικές περιοχές. 
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 Να δώσει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει τις γνώσεις, τις αξίες, 

τις στάσεις, τη δέσμευση και τις απαραίτητες ικανότητες για να προστατεύσει 

και να βελτιώσει το περιβάλλον. 

 Να δημιουργήσει νέα πρότυπα συμπεριφοράς προς το περιβάλλον στα άτομα, 

τις ομάδες και την κοινωνία στο σύνολο της. 

Από μια πρώτη ανάγνωση των σκοπών, των στόχων και των χαρακτηριστικών 

της Π.Ε. παρατηρούμε ότι αυτοί συνδέονται τόσο με την απόκτηση γνώσεων, 

επίγνωσης, ενημέρωσης, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, όσο και με την επίδραση 

στην αλλαγή προτύπων συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον. Επιπλέον 

προσανατολίζονται προς την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της ατομικής ευθύνης 

προς την αλλαγή της δομής της κοινωνίας (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). Τελικά, 

εκείνο το οποίο φαίνεται πως θεωρείται σημαντικό στο πλαίσιο της Π.Ε. είναι η 

διάπλαση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών (Αγγελίδης, 1993). 

1.4 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθοδολογία στην Π.Ε. 

1.4.1 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Η Π.Ε. με το ριζοσπαστικό και καινοτόμο χαρακτήρα της ανέτρεψε τα δεδομένα 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα όσα την ορίζουν (στόχοι, κατευθυντήριες αρχές, 

σύνδεση με το περιβάλλον), δεν ήταν δυνατόν να συμβαδίσουν με τις πρακτικές του 

υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά αφορούν μια σύγχρονη παιδαγωγική 

προσέγγιση εν γένει προσανατολισμένη προς όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Η μάθηση στην Π.Ε. δεν αποτελεί πλέον μια διαδικασία μεταβίβασης της 

γνώσης από κάποιον που την κατέχει σε αυτόν που δεν την κατέχει (Κόκκοτας, 

2004). Απαιτείται από τον εκπαιδευτικό διαφορετική, από την έως τότε παγιωμένη, 

προσέγγιση του ρόλου του, η οποία τον θέλει πάροχο γνώσης, κριτή, αξιολογητή ή 

μερικές φορές και τιμωρό (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). 

Το προτεινόμενο από την Π.Ε. παιδαγωγικό πρότυπο (Σταμάτης κ.ά., 2010): 

 Υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική εκπαίδευση. 

 Προάγει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. 



Πανεπιστήμιο Αθηνών  Η χρήση των ψηφιακών συλλογικών μέσων (social media) 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας  Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) 

 - 15 - 

 Αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες των μαθητών. 

 Προάγει τη σύνδεση της γνώσης με τα ενδιαφέροντα του μαθητή. 

 Προάγει την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της συνεργασίας σε 

ομάδες και την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

 Υποστηρίζει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την αυτονομία των ατόμων 

και την καλλιέργεια αξιών. 

 Ενθαρρύνει το μεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως και την 

οργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και 

αποδοχής. 

 Διευρύνει τα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 Ενθαρρύνει τη σύνδεση σχολείου-κοινωνίας. 

 Αξιοποιεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ενθαρρύνει τη διεύρυνση των 

ποικίλων διαστάσεων που τα συνιστούν. 

Η Π.Ε. ως διδακτική συνδέει τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, την 

οικονομία, την πολιτική, την τέχνη, τον πληθυσμό και το περιβάλλον για τη μελέτη 

των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και άλλων 

σχετικών παραμέτρων του περιβάλλοντος. Εξαιτίας του πολύπλοκου αυτού 

χαρακτήρα της συνδέεται άμεσα και επιβάλλει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για 

την εφαρμογή της. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

 Εποικοδομητική προσέγγιση (constructivism approach). 

Διαφορετικές ονομασίες της είναι εποικοδομισμός ή δομητισμός ή 

κονστρουκτιβισμός. Στηρίζεται στη θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης 

(constructivism), στην οποία κυρίαρχο ρόλο κατέχουν οι ιδέες των μαθητών. 

Διακηρύσσει ότι οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους τη γνώση, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να περιορίζονται στο ρόλο του διαμεσολαβητή και όχι του 

δασκάλου. Στο πλαίσιο της Π.Ε., η διερεύνηση των υπαρχουσών γνώσεων και 

αντιλήψεων των μαθητών συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

σκέφτονται για έννοιες συνυφασμένες με το περιβάλλον. Ο τρόπος αυτός συμβάλλει 

στην ανάπτυξη προβληματισμού και μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά ως εργαλείο για 

τη διδακτική αξιοποίηση των αντιλήψεων αυτών, αλλά και πιθανών παρανοήσεων 

(Σταμάτης κ.ά., 2010). 
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 Διεπιστημονική προσέγγιση (multidisciplinary approach). 

Ορίζεται ως η σύμφυση γνώσεων, εννοιών και προσεγγίσεων προερχόμενων από 

διαφορετικές επιστήμες, με ζητούμενο την ενοποίηση της γνώσης (Φλογαΐτη, 2006). 

Σε έναν πιο απλοποιημένο ορισμό, σημαίνει συνεργασία πολλών επιστημονικών 

κλάδων (Χατζημπίρος, 2008). Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων δεν 

μπορεί να είναι παρά διεπιστημονική, καθώς η ανάπτυξη νέας ενοποιημένης γνώσης 

μέσα από τη διεπιστημονικότητα -σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση πολύπλοκων 

ζητημάτων- αποτελεί το μέσο για την προσέγγιση ακόμη και των πιο δύσκολων στην 

κατανόησή τους περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Διαθεματική προσέγγιση (cross-thematic approach). 

Πρόκειται για προσπάθεια συνδυασμού και συλλειτουργίας των γνωστικών 

πληροφοριών διαφόρων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.). Η έννοια 

της Π.Ε. είναι από τη φύση της διαθεματική, ενώ τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

πολυδιάστατα, εφόσον εμπεριέχουν ποικίλες αλληλοσυνδεόμενες και 

αλληλοεπιδρούσες πτυχές, οι οποίες διαμορφώνουν ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων. 

Αναπόφευκτα για την ανάλυση και κατανόηση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος 

αντλούνται γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα με 

τα οποία σχετίζονται οι επιμέρους πτυχές του. 

 Ολιστική προσέγγιση (holistic approach). 

Η ολιστική προσέγγιση προτείνει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη «ανάγνωση» της 

πραγματικότητας και του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, καθώς το σύστημα στο 

σύνολό του καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το πώς συμπεριφέρονται τα μέρη του. Την 

περίοδο γένεσης της Π.Ε., τα πρώτα κείμενα αναφοράς των Ηνωμένων Εθνών 

τόνιζαν ιδιαιτέρως τον ολιστικό της χαρακτήρα (UNESCO-UNEP 1978, UNESCO 

1980). Το περιβάλλον μέσα από την Π.Ε. γίνεται αντιληπτό ως μια οργανωμένη 

λειτουργική ολότητα, η οποία εξελίσσεται και διαφοροποιείται χωροχρονικά εξαιτίας 

της αλληλεπίδρασης ποικίλων παραγόντων και διαστάσεων. 

 Συστημική προσέγγιση (systemic approach).  

Περιγράφει ως σύστημα ένα ενιαίο σύνολο, αποτελούμενο από αλληλένδετα μέρη, 

δηλαδή από στοιχεία με διασυνδέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 

(Δεκλερής, 1986). Το περιβάλλον, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, θεωρείται ως 
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ένα σύστημα δυναμικό, συνεχώς εξελισσόμενο και διαμορφούμενο από τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων από τα οποία απαρτίζεται (Ragou, 2000). Η 

συστημική προσέγγιση, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, μοιάζει να είναι, αν όχι 

ιδανική, τουλάχιστον ιδιαιτέρως κατάλληλη για τη διδακτική αντιμετώπιση του 

περιβάλλοντος, εφόσον αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολύπλοκο 

αυτοοργανούμενο σύστημα (Σωτηρίου κ.ά., 2004). 

 Κριτική σκέψη (critical thinking). 

Η κριτική σκέψη παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων τα οποία 

βασίζονται τόσο στην παρατήρηση όσο και τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 

(Κόκκοτας, 2004). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην Π.Ε. είναι κάτι παραπάνω 

από προφανής, αν αναλογιστεί κανείς τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το άτομο μπορεί να 

κατανοήσει σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα, να συλλέξει, να αναλύσει και να 

συνθέσει δεδομένα τα οποία αφορούν στις αιτίες δημιουργίας, τους μηχανισμούς των 

φαινομένων που σχετίζονται με αυτά, να αναζητήσει και να επεξεργαστεί την 

επιστημονική γνώση, να αντιληφθεί τις συγκρούσεις οι οποίες εμπεριέχονται, να 

θωρήσει κριτικά τις κοινωνικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις (Σταμάτης κ.ά., 

2010). 

 Συνεργατική μάθηση (collaborative learning).  

Ορίζεται ως εκείνη η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι άνθρωποι 

μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι από κοινού (Dillenbourg, 1999). Η αξία και 

η αναγκαιότητα της συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συνιστά μία από τις 

κατευθυντήριες αρχές της Π.Ε. (UNESCO 1976, UNESCO-UNEP 1978). 

 Βιωματική μάθηση (experiential learning). 

Είναι η διαδικασία κατάκτησης της γνώσης μέσα από την άμεση εμπειρία (Itin, 

1999). Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών, προτείνει την αναζήτηση νοήματος, 

επιδιώκει τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, στοχεύοντας 

στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας (Δεδούλη, 2002). Η 

εμπειρική έρευνα συνιστά έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο 

άνθρωπος εξετάζει το περιβάλλον του (Κόκκοτας & Βλάχος, 2000). Στην Π.Ε. μέσω 
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της έρευνας πεδίου, διαδικασίας ξεκάθαρα βιωματικής (βλ. κεφ. 1.4.2 Μεθοδολογία, 

σελ. 20), επιδιώκονται και επιτυγχάνονται πολλαπλοί εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως η 

βίωση και εμπειρία των φαινομένων, η καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, οι 

επιστημονικές προσεγγίσεις στα προβλήματα και η ανάπτυξη πειραματικών 

δεξιοτήτων. 

Όλες οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

σε πολλαπλά επίπεδα, όπως γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό, στην 

ανάπτυξη της αυτενέργειας και της ενεργού συμμετοχής του μαθητή, στην ανάπτυξη 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασής του, χωρίς να περιορίζεται η ατομική του 

πρωτοβουλία και γενικώς ευνοούν την πολύπλευρη ανάπτυξή του (Κούσουλας, 

2008). 

1.4.2 Μεθοδολογία 

Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της Π.Ε. στο Α.Π. 

συνδυάζονται και με τη σχετική μεθοδολογία και τις τεχνικές οι οποίες πρέπει να 

ακολουθηθούν, ώστε να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη. Για την υλοποίηση 

περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων υιοθετούνται διάφορες μέθοδοι και 

τεχνικές, οι οποίες διαμορφώνουν ένα μαθησιακό περιβάλλον σύμφωνο προς τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, με το μαθητή να 

τοποθετείται στο κέντρο της. Ο πλουραλισμός των στόχων της Π.Ε. και η 

ενσωμάτωση των διαφορετικών διαστάσεων του περιβάλλοντος παραπέμπουν σε 

έναν αντίστοιχο πλούτο παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες υιοθετούνται 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και ανταποκρίνονται στην καινοτόμο φύση της και 

την παιδαγωγική προβληματική της (Σταμάτης κ.ά., 2010). Ακολουθεί σύντομη 

περιγραφή των δύο κυριότερων μεθόδων και τεχνικών, της πραγματοποίησης έργου 

και της επίλυσης προβλήματος. 

 Πραγματοποίηση έργου ή σχέδιο εργασίας (project). 

Η μέθοδος project εφαρμόζεται κατά κόρον στο πλαίσιο της Π.Ε., καθώς θεωρείται 

από τους περισσότερους ειδήμονες η πλέον κατάλληλη προς αυτή την κατεύθυνση. 

Πρόκειται για έναν τρόπο ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν 

αποφασιστικά και διδάσκοντες και διδασκόμενοι (Frey, 2005). Χαρακτηρίζεται από 
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την ενεργό συμμετοχή, την αυτενέργεια όλων των μελών, ενώ κρίνεται ως η 

περισσότερο διεπιστημονική και ολιστική για τη διεκπεραίωση ενός προγράμματος. 

Με τη μέθοδο project οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν, να 

μάθουν και να επιτύχουν. Συζητούν τις προτάσεις, οργανώνουν τις δράσεις τους και 

με τον τρόπο αυτό η πορεία ενός σχεδίου εργασίας είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτή 

και ελεύθερη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός: 

στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός ενσωματώνεται στην ομάδα και λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

 Επίλυση προβλήματος (problem solving). 

Η μέθοδος επίλυσης προβλήματος επιδιώκει την ερευνητική προσέγγιση ενός 

προβλήματος με σκοπό την επίλυσή του. Εδώ έχει μεγάλη σημασία η σφαιρική 

εξέταση όλων των όψεων του προβλήματος. Η μελέτη του αναπτύσσεται μέσα από τη 

διερεύνηση των παραγόντων οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία του, την 

επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τη φάση και την 

εξέλιξή του, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την 

αντιμετώπισή του, την αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών (Δημητρίου, 2009). 

Παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τη μέθοδο project, όμως εστιάζει στη μελέτη 

ενός περιβαλλοντικού προβλήματος ή μιας γενικότερης προβληματικής κατάστασης. 

Οι παραπάνω μέθοδοι διαμορφώνουν το γενικό πλαίσιο το οποίο κυρίως 

χρησιμοποιείται στο χώρο της Π.Ε. Στο πλαίσιο των δύο αυτών μεθόδων, είναι 

δυνατόν να ενταχθούν, να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν ειδικότερες μέθοδοι 

και τεχνικές όπως: 

 Καταιγισμός ιδεών ή ιδεοθύελλα (brainstorming). 

Πρόκειται για συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές 

ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και 

αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα (ζήτημα ή κεντρική έννοια), διερευνώντας 

με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του (Βασάλα & 

Φλογαΐτη, 2002). 
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 Συζήτηση (conversation). 

Δομημένη συζήτηση σε μικρές ομάδες και εν συνεχεία στην ολομέλεια της 

περιβαλλοντικής ομάδας. O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της συζήτησης 

σε αυτή την περίπτωση αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός. 

 Χαρτογράφηση εννοιών (concept mapping). 

Οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μαθαίνουν να οργανώνουν και να 

επεξεργάζονται σύνθετες και πολύπλοκες έννοιες, (π.χ. ένα σύνθετο περιβαλλοντικό 

πρόβλημα) και να αποδίδουν έννοιες και σχέσεις σε σχηματική μορφή (Κούσουλας, 

2008). 

 Μελέτη περίπτωσης (case study). 

Ανάλυση και μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης η οποία έχει σχέση είτε με 

ένα επίκαιρο γεγονός είτε με ένα τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, ώστε να 

προκύπτει η συνεργασία με άλλους αρμόδιους τοπικούς φορείς (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008). 

 Δραστηριότητες προσομοίωσης (simulation activities). 

Απλοποιημένη αναπαράσταση μιας ρεαλιστικής κατάστασης (η οποία μπορεί να είναι 

και πραγματική) σχετιζόμενης με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες (Παυλικάκης, 2004): 

- Παιχνίδια ρόλων (role-playing games). 

- Παιχνίδια προσομοίωσης (simulation games). 

- Παιχνίδια προσομοίωσης με χρήση Η/Υ (simulation computer games). 

- Παιχνίδια στον ανοικτό χώρο (outdoor games). 

 Πειραματική μέθοδος (experimental method). 

Το πείραμα στη διδακτική διαδικασία και δη στην Π.Ε. μπορεί να ενταχθεί είτε ως 

πείραμα επίδειξης είτε ως πείραμα το οποίο πραγματοποιείται από τους ίδιους τους 

μαθητές. Το πρώτο διεξάγεται από τον εκπαιδευτικό, χρησιμοποιείται για την 

κατανόηση ενός φαινομένου και η κατάλληλη χρήση του καθιστά τη διδασκαλία 

ελκυστικότερη. Το δεύτερο συνδέεται με την ανακαλυπτική μάθηση, η οποία 

επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία. 
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 Περιβαλλοντικά μονοπάτια (environmental paths). 

Το περιβαλλοντικό μονοπάτι είναι μια διαδρομή σε προεπιλεγμένο χώρο, με 

συγκεκριμένους στόχους, προκαθορισμένους σταθμούς και δραστηριότητες. Ως 

μέθοδος δίνει τη δυνατότητα εξόδου των παιδιών εκτός των τειχών και την άσκησή 

τους στην παρατήρηση και την καταγραφή στοιχείων του περιβάλλοντος 

(ανθρωπογενούς ή φυσικού). 

 Μελέτη πεδίου (field trip / study). 

Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα σε μαθησιακά περιβάλλοντα έξω από τη συμβατική αίθουσα 

διδασκαλίας. Πρόκειται για οργανωμένες από τους εκπαιδευτικούς μεταβάσεις των 

μαθητών σε τόπους οι οποίοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σχολείο, με 

κριτήριο επιλογής την πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία τους και την ψυχαγωγική 

δυνατότητα που προσφέρουν (Βασάλα, 2007). 

 Επισκόπηση απόψεων (research review). 

Είναι μια μορφή έρευνας κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν και 

να χρησιμοποιήσουν ως όργανα έρευνας ερωτηματολόγια, προσωπικές συνεντεύξεις, 

φύλλα καταγραφής κ.ά., προκειμένου να συγκεντρώσουν πρωτογενείς πληροφορίες 

(Κούσουλας, 2008). 

 Bιβλιογραφική έρευνα (bibliographic research). 

Συγκέντρωση επιστημονικών γνώσεων και έγκυρων πληροφοριών από πρωτογενείς 

και δευτερογενείς πηγές. Με τον τρόπο αυτό ερευνώνται βιβλία, άρθρα από τον 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ενημερωτικά φυλλάδια σχετικών φορέων και 

μελετώνται φωτογραφίες, χάρτες, εικόνες και σχεδιαγράμματα (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008). 

 Ιστοριογραμμή (storyline). 

Τρόπος οργάνωσης της γνώσης ενοποιώντας διάφορα γνωστικά αντικείμενα του 

Α.Π., έτσι ώστε η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης να έχει νόημα και ενδιαφέρον 

για τους μαθητές (Ηλιοπούλου, 2006). 
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1.5 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Α/θμια και Β/θμια 

εκπαίδευση 

Η παρουσία Π.Ε. στη χώρα μας είναι ολιγόχρονη. Παρόλο που έχει επίσημα 

εισαχθεί στα ελληνικά σχολεία από το 1990, εξακολουθεί να θεωρείται μια 

καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία (Δρακωνάκη, 2006). 

1.5.1 Ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο 

Η πρώτη απόπειρα σύνδεσης περιβάλλοντος και εκπαίδευσης στο ελληνικό 

σχολείο γίνεται στο Α.Π. του 1913, όπου καθιερώνεται με νόμο και εισάγεται το 

μάθημα της Πατριδογνωσίας. Με αντικείμενο μελέτης, μεταξύ άλλων, το άμεσο 

γεωφυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, τη φύση και τη ζωή σε αυτό, το 

εν λόγω μάθημα διδάχθηκε για εβδομήντα χρόνια στις ελληνικές σχολικές αίθουσες 

και αποτελεί πρόγονο της Π.Ε. (Χριστιάς, 1998). 

Το 1977 ανατίθεται στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης 

(Κ.Ε.Μ.Ε), το σημερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), η ευθύνη του 

προγραμματισμού για την εισαγωγή της Π.Ε. στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Π.Ε. προχωρά ένα βήμα παραπέρα, στην 

πειραματική εφαρμογή εθελοντικών σχολικών προγραμμάτων με την αρωγή του 

αρμόδιου Υπουργείου. Το 1982 καθιερώνεται επίσης, ως ένας βασικός τομέας 

μάθησης για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, το μάθημα της Μελέτης του 

Περιβάλλοντος, το οποίο όμως δεν ταυτίζεται με την Π.Ε., καθώς θεμελιώδη άξονα 

οργάνωσής του αποτελούν οι κοινωνικές επιστήμες (Κουλουμπαρίτση, 2006). 

Το 1986 δοκιμάζεται πιλοτικά ο θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης σε 20 νομούς της χώρας, σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας του 

Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Γεωργίας και τρία χρόνια αργότερα ο θεσμός 

αυτός παγιώνεται. Τέλος, το 1987, οι Διευθύνσεις Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν την προώθηση και διάδοση της Π.Ε. 
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1.5.2 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Νόμος σταθμός, ο οποίος θεσμοθετεί την Π.Ε. ως μέρος της παιδαγωγικής 

διαδικασίας στη Β/θμια εκπαίδευση, είναι ο Ν. 1892, άρθρο 111, παρ. 3.
1
 Με αυτόν 

καθορίζεται ο σκοπός της Π.Ε., ενσωματώνοντας τις ιδέες οι οποίες είχαν διατυπωθεί 

στην Τιφλίδα και το Βελιγράδι, (βλ. κεφ. 1.3 Σκοποί και στόχοι, σελ. 13), ενώ 

επιπλέον αποφασίζεται η απόσπαση ενός εκπαιδευτικού για τη θέση του Υπευθύνου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γίνεται πρώτη αναφορά στην ίδρυση Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). 

Με το σκεπτικό πως η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές 

πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε απόφαση, η 

οποία αργότερα κυρώνεται με το Ν. 1946/91
2
 και επεκτείνει την Π.Ε. και στα σχολεία 

της Α/θμιας εκπαίδευσης. Τα παραπάνω νομοθετήματα δραστηροποιούν στην Π.Ε. 

όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας, όπως το διευθυντή, το σύλλογο 

διδασκόντων, αλλά και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.  

Το 2003 προτείνεται από το Π.Ι. η αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων 

στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ).
3
 Σε αυτό 

εντάσσονται τα εξής Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών 

Δραστηριοτήτων: 

 Η Ευέλικτη Ζώνη. 

 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

 Η Αγωγή Υγείας. 

 Η Ολυμπιακή Παιδεία. 

Από τα προγράμματα αυτά μόνο η Ευέλικτη Ζώνη απέκτησε το δικό της χρόνο 

μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η δραστηριότητα της κινείται σε πολλές θεματικές 

περιοχές μέσα στις οποίες εντάσσεται και η Π.Ε., χωρίς όμως και πάλι η δεύτερη να 

κατέχει το δικό της χρόνο μέσα στο Α.Π. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλη μερίδα 

εκπαιδευτικών επιδιώκει την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης 

προγραμμάτων Π.Ε. στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης. 

                                                      
1
 ΦΕΚ 101, τ.Α΄/31.07.1990 

2
 ΦΕΚ 69/ τ.Α΄/14.05.1991 

3
 ΦΕΚ 303 τ.Β΄/13.03.2003 
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1.5.3 Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

Η διαδικασία ανάπτυξης περιβαλλοντικών προγραμμάτων εντάσσεται στο 

γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης σχολικών δραστηριοτήτων. Με την έναρξη του 

σχολικού έτους οι υπεύθυνοι Π.Ε. ενημερώνουν τους διευθυντές και τους συλλόγους 

διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια ο διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική 

συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. συγκροτούν 

εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται από κανονικό σχολικό 

τμήμα, ομάδα μαθητών/τριών διαφορετικών τμημάτων και τάξεων ή ακόμη μαθητές 

του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλων σχολείων. 

Εκπαιδευτικοί και εθελοντική μαθητική ομάδα επιλέγουν το θέμα του 

προγράμματος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν και προχωρούν στο σχεδιασμό 

του. Το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί από τον διευθυντή και το σύλλογο 

διδασκόντων και να υποβληθεί στους υπευθύνους Π.Ε. της τοπικής διεύθυνσης 

εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί να εισηγηθούν την έγκρισή του και τη 

χρηματοδότησή του από την επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων της διεύθυνσης. 

Ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε. διαρκεί τουλάχιστον πέντε 

μήνες για τη Β/θμια και από δύο έως έξι μήνες για την Α/θμια. Τα προγράμματα στη 

Β/θμια εκπαίδευση υλοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος, ενώ στην 

Α/θμια υλοποιούνται εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος, ανάλογα με το αν 

εντάσσονται ή όχι στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. 

Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

οποιουδήποτε προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με 

άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς 

τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. κ.ά. Στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς επιδιώκεται η παρουσίαση του έργου της περιβαλλοντικής ομάδας σε όλο το 

σχολείο, στο πλαίσιο ενός περιβαλλοντικού διημέρου, το οποίο προβλέπεται από το 

νομοθέτη. 
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1.6 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

στην Π.Ε. μπορεί, υπό προϋποθέσεις και καλά σχεδιασμένες δράσεις, να υποστηρίξει 

σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

περιβαλλοντικά θέματα (Σταμούλης κ.ά., 2008). Δύο σχετικά πρόσφατες 

ανασκοπήσεις για τη συμβολή των Τ.Π.Ε. στις φυσικές επιστήμες, βασικό τομέα και 

της Π.Ε., συνάγουν τα εξής αποτελέσματα (Κόκκοτας & Πήλιουρας, 2004): 

 Οι μαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο, όταν το μάθημα υποστηρίζεται 

από τις Τ.Π.Ε. και εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. 

 Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και σχετικές 

με το υπό μελέτη ζήτημα πηγές. 

 Οι πολυμεσικές εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα για οπτικοποίηση και 

χειρισμό σύνθετων εννοιών και μοντέλων, τρισδιάστατων εικόνων, 

προσομοιώσεων πραγματικών και φανταστικών κόσμων, αυξάνοντας με τον 

τρόπο αυτό τις πιθανότητες καλύτερης κατανόησης των επιστημονικών ιδεών. 

 Οι Τ.Π.Ε. μεγαλώνουν το εύρος του υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στη μαθησιακή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων κειμένων, κινούμενων ή 

στατικών εικόνων, ήχων, μαγνητοσκοπημένων στιγμιότυπων, εικονικών 

επιστημονικών οργάνων κ.λπ. και υποδεικνύουν νέους και περισσότερους 

τρόπους με τους οποίους αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 

ατομικών ή συνεργατικών προσεγγίσεων. 

 Οι Τ.Π.Ε. με κατάλληλο χειρισμό μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των 

δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές. Η αντλούμενη διαδικτυακή 

πληροφορία μπορεί να είναι επίκαιρη, ενώ δίνεται η δυνατότητα μέσω 

αισθητήρων για την απόκτηση συχνών σε βάθος χρόνου και ακριβών 

πειραματικών μετρήσεων, όπως περιβαλλοντικών δεικτών. 

 Οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δομήσουν πιο 

πλούσια νοημάτων μαθησιακά περιβάλλοντα. 
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 Οι Τ.Π.Ε. δίνουν τη δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων τα οποία 

διευκολύνουν και επεκτείνουν τις δυνατότητες για εμπειρική έρευνα μέσα 

στην τάξη αλλά και στο πεδίο. 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

περιβαλλοντικών θεμάτων διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στη διδακτική 

πρακτική των περιβαλλοντικών επιστημών, αφού έχει καταδειχθεί η 

αποτελεσματικότητα των μοντελοποιήσεων, των αναπαραστάσεων και των 

προσομοιώσεων στη διερεύνηση και την κατανόηση πολύπλοκων φυσικών και 

βιομηχανικών διεργασιών (Μανδρίκας κ.ά., 2009). Παρ’ όλα αυτά το πλαίσιο 

σύνδεσης Π.Ε. και Τ.Π.Ε., όπως αυτό συγκροτείται από το είδος των εφαρμογών και 

από τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη χρήση τους στην Π.Ε., δεν είναι ιδιαίτερα ευρύ. 

Η σύνδεση των Τ.Π.Ε. με την Π.Ε., στη διεθνή βιβλιογραφία, εμφανίζεται 

κυρίως μέσω εφαρμογών χρήσης του διαδικτύου για την πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες (Coleman & Penuel, 2000), καθώς και με την 

αξιοποίηση των αλληλεπιδραστικών πολυμέσων και του εικονικού περιβάλλοντος 

(Moore & Huber, 2001). Κύριο λόγο για τη χρήση του διαδικτύου αποτελεί η 

αναζήτηση πληροφοριών, ενώ στόχοι τους οποίους θέτει η Π.Ε., όπως η επικοινωνία, 

η συνεργασία και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καταγράφονται σε 

μικρότερο βαθμό. Οι πολυμεσικές εφαρμογές, από την άλλη πλευρά, εστιάζονται 

κυρίως σε εμπλουτισμό των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, ενώ οι εφαρμογές 

λογισμικών γενικής χρήσης περισσότερο σε ανάγκες εξοικείωσης και τεχνολογικού 

αλφαβητισμού (Ιωαννίδου, κ.α., 2006). 

Στην ελληνική πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, όπως το 

διαδίκτυο, τα πολυμέσα, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic 

Information Systems - G.I.S.), οι προσομοιώσεις, καθώς και η εικονική 

πραγματικότητα θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους στόχους της Π.Ε. 

(Paas & Creech, 2008). Εντούτοις, και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η χρήση 

των ψηφιακών εργαλείων στο γνωστικό πεδίο της Π.Ε. συχνά εστιάζεται στον 

τεχνολογικό αλφαβητισμό (Drenoyianni, 2006). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει για 

ακόμη μία φορά τη γνωστή διχοτομία των εκπαιδευτικών στόχων, η οποία αποδίδει 

στα ψηφιακά εργαλεία δύο ρόλους, με αυτόν των τεχνολογικών δεξιοτήτων να 
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διαφαίνεται πιο σημαντικός από εκείνον της παιδαγωγικής αξιοποίησης (Ιωαννίδου 

κ.α., 2006). 

Η ελληνική σχολική πραγματικότητα στο χώρο της Π.Ε. έχει να επιδείξει μια 

σειρά εφαρμογών Τ.Π.Ε., όπως: 

 Αnimation. 

 Video. 

 Ψηφιακές κοινότητες μάθησης (Online learning communities). 

 Πολυμεσικές εφαρμογές. 

 Λογισμικά γενικής χρήσης (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer κ.ά.). 

 Εξειδικευμένα λογισμικά (Toolbook II Instructor 7, Corel Draw, Macromedia 

Dreamweaver, Flash κ.ά.). 

 Διαδικτυακές εφαρμογές, όπως forum συζητήσεων, λογισμικό με βάση το 

διαδίκτυο (web-based software) και δημιουργία ιστοχώρων. 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων. 

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα στη διδακτική πρακτική κάθε τεχνολογικής 

εφαρμογής συνδέεται άμεσα με τον τρόπο χρήσης της. Για το λόγο αυτό, η 

ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση εξαρτάται άμεσα από τους 

στόχους και τη διδακτική προσέγγιση και αφορά, κυρίως, στους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα καθορίσουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ανωτέρω 

εφαρμογών. 

1.7 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Περιοχές στις οποίες το φυσικό περιβάλλον δεσπόζει ή περιοχές με ιδιαίτερη 

σημασία για το περιβαλλοντικό κίνημα ήταν φυσικό να συγκεντρώσουν το 

ενδιαφέρον τόσο των επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την Π.Ε., όσο και 

ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά θέματα. Το 

ενδιαφέρον αυτό οδήγησε στη δημιουργία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.) στις περιοχές αυτές, με στόχο την παροχή τυπικής, μη τυπικής, αλλά και 

άτυπης Π.Ε. σε μαθητές σπουδαστές ή και ενήλικες (Κονταράς, 2004). O θεσμός των 
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Κ.Π.Ε. δικαίως θεωρείται σήμερα ως ένας από τους κυριότερους φορείς της 

εκπαίδευσης έξω από το σχολείο. 

1.7.1 Θεσμικό πλαίσιο 

Μετά την είσοδο της κίνησης για την Π.Ε. στην Ελλάδα, εμφανίζονται δειλά 

δειλά κατά την τριετία 1978-1981 οι πρώτοι οπαδοί της, ενώ δημιουργείται και το 

κατάλληλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της στο εκπαιδευτικό 

σύστημα (βλ. κεφ. 1.5.1 Ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο, σ. 21). 

Σταθμός για την ίδρυση των Κ.Π.Ε. είναι η αποστολή μαθητών γυμνασίων και 

λυκείων για εφαρμογή προγραμμάτων Π.Ε. σε μέρη της Ελλάδας μακριά από την 

πόλη όπου βρισκόταν το σχολείο τους (Γκλάβας & Μπερεμής, 1992). Αυτό το 

πείραμα θεωρήθηκε επιτυχημένο και έτσι με το Νόμο 1892/90, άρθρο 111, παρ. 3 

προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία των Κ.Π.Ε., η οποία επικυρώνεται με 

υπουργική απόφαση. Τον Ιούλιο του 1993 ιδρύεται και αρχίζει τη λειτουργία του το 

πρώτο «πειραματικό» Κ.Π.Ε. στην Κλειτορία της επαρχίας Καλαβρύτων, στην 

Αχαΐα. Η αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι θερμή και έτσι το 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εντάσσει στο σχεδιασμό του την ίδρυση κι άλλων Κ.Π.Ε.  

Με την Υ.Α Γ2 /3219 /11.05.1995 ιδρύονται έξι νέα Κ.Π.Ε. στην Αργυρούπολη 

Αττικής, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, στο Μουζάκι Καρδίτσας, στην Καστοριά, 

στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και στο Σουφλί Έβρου. Εν τω μεταξύ η επιθυμία και άλλων 

περιοχών για ίδρυση Κ.Π.Ε. βρίσκει γόνιμο έδαφος και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με την 

Γ2/5861/23.10.1997 κοινή υπουργική απόφαση, που υπογράφουν ο Υφυπουργός 

Οικονομικών και ο Υπουργός Παιδείας, ιδρύει πέντε νέα Κ.Π.Ε. στην Αρναία 

Χαλκιδικής, στη Δραπετσώνα Πειραιά, στις Σπέτσες, στην Καλαμάτα και στη 

Λιθακιά Ζακύνθου. Ακολουθεί η Γ2/2290/24.03.1998 για την ίδρυση και λειτουργία 

Κ.Π.Ε. στη Στυλίδα-Υπάτη Φθιώτιδας και στα Κάτω Πορόια Σερρών, η 

Γ2/4402/15.07.19998 για τη Μακρινίτσα Πηλίου Μαγνησίας, η Γ2/4401/15.07.1998 

για τη Νάουσα και τέλος η Γ2/6773/.8.12.1998 για το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Από 

το 1993 και μέσα σε μία δεκαετία ιδρύονται 31 Κ.Π.Ε. σε διάφορους νομούς, με την 

προοπτική ίδρυσης ενός σε κάθε νομό της Ελλάδας. Το σχολικό έτος 2011-2012 

λειτούργησαν στην Ελλάδα 41 Κ.Π.Ε., (Πίνακας 1) μετά και την αναστολή 
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λειτουργίας κάποιων και τις συγχωνεύσεις άλλων, λόγω υπολειτουργίας και 

αδυναμίας στελέχωσης. 

Πίνακας 1: Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτούργησαν στην Ελλάδα το σχολικό έτος 2011-2012. 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20. Κ.Π.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

1. Κ.Π.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΝΤ.) ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

2. Κ.Π.Ε. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ 21. Κ.Π.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΣΥΝΤ.) 

ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22. Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3. Κ.Π.Ε ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 23. Κ.Π.Ε ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ 24. Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

4. Κ.Π.Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΤ.) ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5. Κ.Π.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 25. Κ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΣΥΝΤ.) 

6. Κ.Π.Ε. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 26. Κ.Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 27. Κ.Π.Ε. ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

7. Κ.Π.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΣΥΝΤ.) 28. Κ.Π.Ε. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

8. Κ.Π.Ε. ΘΕΡΜΟΥ - ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9. Κ.Π.Ε. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
29. Κ.Π.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & 

ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ (ΣΥΝΤ.) 

ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ 30. Κ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

10. Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ (ΣΥΝΤ.) 31. Κ.Π.Ε. ΑΡΝΑΙΑΣ 

11. Κ.Π.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ 32. Κ.Π.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 33. Κ.Π.Ε. ΝΑΟΥΣΑΣ 

12. Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΥΝΤ.) 34. Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 

13. Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

14. Κ.Π.Ε. ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 35. Κ.Π.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΥΝΤ.) 

15. ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ- ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 36. Κ.Π.Ε. Ν.ΚΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 37. Κ.Π.Ε. ΜΟΛΑΩΝ 

16. Κ.Π.Ε. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΝΤ.) 38. Κ.Π.Ε. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

17. Κ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 39. Κ.Π.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ (ΣΥΝΤ.) 

18. Κ.Π.Ε ΑΡΧΑΝΩΝ, POYΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ (ΣΥΝΤ.) 40. Κ.Π.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

19. Κ.Π.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & ΝΕΑΠΟΛΗΣ 41. Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΣΥΝΤ.) είναι η συντομογραφία για τα Συντονιστικά Κ.Π.Ε. που αναλαμβάνουν την οργάνωση, υποστήριξη, 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό της λειτουργίας και των δράσεων των Κ.Π.Ε. της εκάστοτε 

περιφέρειας, καθώς και τη χρηματοδότησή τους από το Ε.Σ.Π.Α. 

Υπουργική απόφαση 130521 /Γ7/18-10-2010 
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1.7.2 Στόχοι 

Τα Κ.Π.Ε. έχουν ως στόχο τους τη δημιουργία γνωστικού και αξιακού 

υπόβαθρου στους μαθητές και τους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις 

και συμμετοχικές συμπεριφορές οι οποίες θα συμβάλουν στην προστασία της 

οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου:
4
 

1. Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα 

διάρκειας μίας έως έξι ημερών για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης, τα οποία πραγματοποιούν επίσκεψη στο χώρο των 

Κ.Π.Ε. 

2. Οργανώνουν και αναπτύσσουν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή θεματικά 

δίκτυα Π.Ε. 

3. Παράγουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές. 

4. Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α/θμιας 

και Β/θμιας εκπαίδευσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης της εμβέλειάς τους, 

ώστε να στηριχθεί το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία. 

5. Οργανώνουν και υλοποιούν ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια Π.Ε. 

με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων οι 

οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος 

και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 

6. Αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού 

(εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια, 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, 

εργαστηρίων). 

7. Αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (τοπική και νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση, σχολεία, επιστημονικά ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, μέσα 

ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς) για θέματα 

διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, 

κατάρτισης (ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα 

                                                      
4
 ΦΕΚ 909/τ.Β΄/17.07.2002 
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ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος). 

8. Προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στον τομέα της Π.Ε. 

1.7.3 Λειτουργία 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 83691/Γ7 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα Κ.Π.Ε. 

είναι αποκεντρωμένες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου και υπάγονται 

διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Διακρίνονται σε 

δύο τύπους: 

1) Τα Περιφερειακού τύπου Κ.Π.Ε. Βρίσκονται πιο μακριά από αστικά κέντρα 

και πλησιέστερα σε φυσικά βιοσυστήματα ή διαχειριζόμενα μεικτά 

βιοτεχνοσυστήματα, σε κοινότητες με λίγους κατοίκους και ήπια ανάπτυξη. 

Σε αυτά υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευτικών, μαθητών και 

επιστημόνων (συνήθως τέσσερις ημέρες ή μερικές φορές μέχρι μία εβδομάδα). 

2) Τα Αστικού τύπου Κ.Π.Ε. Εδράζουν κοντά σε αστικά κέντρα με μεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και σε κοινότητες - πόλεις με ραγδαία ανάπτυξη. 

Έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν κυρίως μονοήμερα προγράμματα Π.Ε. 

για μαθητές και εκπαιδευτικούς, διότι δεν έχουν ιδιαίτερη υποδομή 

φιλοξενίας. 

Λειτουργούν από την 1
η
 Σεπτεμβρίου έως και την 10

η
 Ιουλίου κάθε σχολικού 

έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών 

και των σχολικών αργιών. 

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) τους αποτελεί η 

εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών, καθώς 

και η έρευνα σε ζητήματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Κάθε Κ.Π.Ε. είναι υποχρεωμένο να προσφέρει κατ’ ελάχιστο όριο τα 2/3 του 

χρόνου λειτουργίας του:  

1. Σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής εμβέλειάς του, με προτεραιότητα 

τα σχολεία της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκει, προκειμένου να 
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επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία για την προστασία 

του περιβάλλοντος. 

2. Σε δράσεις για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Το υπόλοιπο 1/3 του χρόνου λειτουργίας του το διαθέτει στο σχεδιασμό, την 

προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, των 

θεματικών του δικτύων και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση, 

και τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. 

Στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. καταρτίζει πίνακα με 

τους νομούς εμβέλειας του κάθε Κ.Π.Ε., με σκοπό τον προγραμματισμό επισκέψεων 

σχολικών ομάδων, προκειμένου να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Π.Ε. σε αυτό. Οι 

σχολικές ομάδες μπορούν να αιτηθούν από το Υπουργείο συμμετοχή σε πρόγραμμα 

έως και τεσσάρων Κ.Π.Ε. στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν και ενός Κ.Π.Ε. εκτός 

εμβέλειάς τους, με δικαίωμα τελικά συμμετοχής μόνο σε ένα πρόγραμμα εντός 

εμβέλειας και ένα εκτός εμβέλειας ανά έτος. Επιπλέον μια σχολική περιβαλλοντική 

ομάδα μπορεί να επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ένα αστικό και 

ένα περιφερειακό Κ.Π.Ε. 

1.7.4 Στελέχωση και καθήκοντα εκπαιδευτικών 

Σε κάθε Κ.Π.Ε. αποσπώνται για τη στελέχωσή του συνολικά πέντε εκπαιδευτικοί 

εκ των οποίων ο ένας τελεί χρέη υπευθύνου λειτουργίας του Κ.Π.Ε. και οι υπόλοιποι 

τέσσερις αποτελούν την Π.Ο. του. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης της 

Π.Ο., ώστε να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές λειτουργίας της Π.Ε., τα Κ.Π.Ε. 

στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς διάφορων ειδικοτήτων από την Α/θμια και Β/θμια 

εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήρια επιστημονικής και παιδαγωγικής 

κατάρτισης, υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου-άσκησης διοικητικών 

καθηκόντων, προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης. 
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1.8 Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης 

(Κ.Π.Α.Ε.) 

Το 2006 ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

Χριστόδουλος, συναισθανόμενος την υφιστάμενη ανάγκη για την περιβαλλοντική 

αγωγή και ευαισθητοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων, έλαβε την 

πρωτοβουλία δημιουργίας ενός ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης» (Κ.Π.Α.Ε.).
5
 Στόχος της 

προσπάθειας αυτής είναι η συνεισφορά της Εκκλησίας, σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας,
6
 στη διαμόρφωση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους με 

υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία της 

οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της αειφορίας.
7
 

1.8.1 Στόχος 

Στόχος του Κ.Π.Α.Ε. είναι η πνευματική καλλιέργεια των νέων και η 

ευαισθητοποίησή τους στην περιβαλλοντική αγωγή μέσα από εκπαιδευτικά 

προγράμματα και άλλες δράσεις, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 

μέσα από τις αρχές και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης, αλλά και τις αρχές και 

τους στόχους της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.
8
 

1.8.2 Λειτουργία 

Το Κ.Π.Α.Ε. στεγάζεται και λειτουργεί στην περιοχή του Λαιμού της 

Βουλιαγμένης, σε χώρο ο οποίος παραχωρήθηκε από το Εκκλησιαστικό 

Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεότητας της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης, ειδικευμένους στην Π.Ε., οι οποίοι είτε προσλαμβάνονται με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου είτε αποσπώνται από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελούν την 

Π.Ο. του. 

                                                      
5
 ΦΕΚ 1235/τ.Β΄/06.09.2006 

6
 ΦΕΚ 191/τ.Β΄/08.02.2008 

7
 http://www.kpae.gr/?page_id=4 

8
 ΦΕΚ 1235/τ.Β΄/06.09.2006 

http://www.kpae.gr/?page_id=4
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1.8.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Το Κ.Π.Α.Ε. διοργανώνει εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα για 

σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο 

που ισχύει και για τα Κ.Π.Ε.
9
 Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα τα οποία αγγίζουν πολλές 

πτυχές της Π.Ε. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στο κέντρο πέντε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα να καλύπτουν όλες τις ηλικιακές 

βαθμίδες: 

 Δημιουργία: το κόσμημα του Θεού. 

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία απειλούν το 

σύγχρονο άνθρωπο. Με αφορμή την ορθόδοξη διδασκαλία για τη δημιουργία του 

κόσμου και του ανθρώπου, ερευνάται η σχέση της δημιουργίας του Θεού και της 

διαχείρισής της από τον άνθρωπο. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές 

προβληματίζονται για τη στάση του ανθρώπου απέναντι στα οικοσυστήματα, τους 

τρόπους με τους οποίους τα διαχειρίζεται και την ανάγκη για μια διαφορετική 

αντιμετώπιση. 

 Τα φυτά στη λατρεία της εκκλησίας. 

Βιωματικό πρόγραμμα σύνδεσης της ελληνικής χλωρίδας και της ορθόδοξης πίστης. 

Με αφορμή τη γνωριμία με τα φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στη λατρεία της 

εκκλησίας και το συμβολισμό τους, αφ’ ενός μεν γίνεται κατανοητό το ενδιαφέρον 

της εκκλησίας για τον υλικό κόσμο, αφ’ ετέρου δε αναζητείται η σχέση του 

ανθρώπου με τα φυτικά οικοσυστήματα και τα προβλήματα τα οποία εμφανίζουν 

λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων. 

 Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι… 

Βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με τα θαλάσσια παράκτια οικοσυστήματα, την 

εξέχουσα σημασία τους για τη ζωή μας, τις ποικίλες μορφές αλλοίωσής τους και τις 

αιτίες οι οποίες τις προκαλούν. Μέσα από την έρευνα πεδίου στην ακτή τα παιδιά 

συνειδητοποιούν την υψηλή βιοποικιλότητα της παράκτιας ζώνης και την ανάγκη για 

                                                      
9
 Με εξαίρεση τον τρόπο αίτησης συμμετοχής στα προγράμματά του: πραγματοποιείται σε απευθείας 

συνεννόηση με το Κ.Π.Α.Ε. και όχι μέσω του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  
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την ατομική και συλλογική προσπάθεια να προστατευθούν τα ευαίσθητα αυτά 

οικοσυστήματα. 

 Τσαλαπετάγματα. 

Πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σχετικά με την 

ορνιθοπανίδα της περιοχής. Τα παιδιά μέσα από το διαδραστικό παραμύθι του 

τσαλαπετεινού και τις βιωματικές δραστηριότητες που ακολουθούν στο πεδίο 

μαθαίνουν για γνωστά και άγνωστα είδη πουλιών τα οποία συναντούν σε αστικό ή 

περιαστικό περιβάλλον. 

 Γνωρίζω τον ορθόδοξο ναό. 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά και μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων με 

ειδικά σχεδιασμένα φύλλα εργασίας τον ορθόδοξο ιερό ναό στην ολότητά του. 

Μελετώνται η ιστορία και η αρχιτεκτονική του, η εικονογραφία, η υμνογραφία, τα 

λειτουργικά βιβλία, τα άμφια και οι άνθρωποί του. Επιπλέον οι μαθητές 

ανακαλύπτουν την περιβαλλοντική σημασία των ναών και την προσφορά τους στο 

σύγχρονο αστικό περιβάλλον. 

Η Π.Ο. του κέντρου δημιουργεί και αναπροσαρμόζει πρωτότυπο παιδαγωγικό 

υλικό για την παρουσίαση των προγραμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, 

video, φύλλα εργασίας και αξιολόγησης, καθώς και άλλο υλικό σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή. 

1.8.4 Άλλες δράσεις και προοπτικές 

Το Κ.Π.Α.Ε. διοργανώνει επίσης σεμινάρια ενηλίκων, ημερίδες κατάρτισης, 

καθώς και συνέδρια εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Ενεργοποιείται ακόμη στην ίδρυση και το συντονισμό τοπικών, εθνικών και διεθνών 

δικτύων Π.Ε. 

Παρέχει επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη σε προγράμματα 

περιβαλλοντικής αγωγής των ενοριών και των κατασκηνώσεων της Αρχιεπισκοπής, 

ενώ οργανώνει και δίκτυο εθελοντών για το περιβάλλον από στελέχη του νεανικού 

έργου της εκκλησίας. Συμμετέχει σε προγράμματα διαδραστικών τηλεδιασκέψεων σε 

συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
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Κρήτης και έχει έντονη διαδικτυακή παρουσία διατηρώντας μία πλήρως 

ενημερωμένη ιστοσελίδα. 

Συνεργάζεται επίσης και με άλλα Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και πλήθος 

επιστημονικών φορέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ διοργανώνει και 

εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το περιβάλλον.
10

 

                                                      
10

 Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί από το 1972 

το κύριο όχημα του Ο.Η.Ε. για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 
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2. Αξιοποίηση των social media στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια επισκόπηση της ελληνικής, αλλά και 

διεθνούς πραγματικότητας, σχετικά με τις προσπάθειες χρήσης των συλλογικών 

ψηφιακών μέσων (social media) στην Π.Ε. Θα μελετηθούν οι περιπτώσεις των 

ελληνικών Κ.Π.Ε. καθώς και των Θεματικών Δικτύων τα οποία αυτά συντονίζουν. 

Επιπλέον, θα διερευνηθεί η χρήση των social media από διεθνείς και εγχώριους 

φορείς και οργανώσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, καθώς και 

γενικότερες πρωτοβουλίες, οι οποίες είτε εντάσσονται στην εκπαιδευτική ευρωπαϊκή 

δράση eTwinning είτε αποτελούν ανεξάρτητες προσπάθειες εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

2.1 Κ.Π.Ε 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 1.7 Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), σελ. 27), πρωτογενής φορέας ανάπτυξης της 

Π.Ε. στη χώρα μας είναι τα Κ.Π.Ε. Σε αυτά γίνεται χρήση Τ.Π.Ε. τόσο κατά το 

σχεδιασμό όσο και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων, η οποία εστιάζεται στη χρήση του διαδικτύου για την πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες και στην αξιοποίηση αλληλεπιδραστικών πολυμέσων 

και εικονικών περιβαλλόντων. 

Η αρκετά περιορισμένη αυτή χρήση, με όλα τα παρεχόμενα οφέλη, δεν καθιστά 

εφικτή την επίτευξη επιμέρους σημαντικών στόχων της Π.Ε., όπως η επικοινωνία, η 

συνεργασία, η αλληλεπίδραση και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Οι στόχοι 

αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση εργαλείων web 2.0, τα οποία αποτελούν 

ένα ιδιαίτερα ευρύ σύνολο και δεν εξαντλούνται στα social media, όμως μια ματιά 

στην ελληνική πραγματικότητα δείχνει πως, μολονότι τα Κ.Π.Ε. επιθυμούν τη 

διαδικτυακή τους παρουσία, την περιορίζουν κατά βάση στη διατήρηση μιας 

ενημερωμένης ιστοσελίδας, χωρίς να επεκτείνονται ικανοποιητικά στη χρήση social 

media. 
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Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνεται πως και τα 41 Κ.Π.Ε. τα οποία 

λειτούργησαν το σχολικό έτος 2011-2012 διατηρούν επίσημη ιστοσελίδα. Μάλιστα 

στα 14 από αυτά η ιστοσελίδα βρίσκεται εγκατεστημένη στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο. 

Πίνακας 2: Διαδικτυακή παρουσία των Κ.Π.Ε. 

Α/Α Κ.Π.Ε. 2011-2012 Επίσημη Ιστοσελίδα Social Media 
1. Ευεργετούλα Λέσβου www.kpeevergetoula.gr  

2. Ομηρούπολης Χίου kpe-chiou.chi.sch.gr   

3. Κορθίου Άνδρου www.kpekorthiou.gr  

4. Αργυρούπολης www.kpea.gr  

5. Δραπετσώνας-Τροιζήνας www.kpedrapetsonas.gr  

6. Λαυρίου kpe-lavriou.att.sch.gr  

7. Ακράτας - Κλειτορίας kpe-akrat.ach.sch.gr  

8. Θέρμου-Μεσολογγίου www.kpemesol.gr  

9. Κρεστένων www.kpekrestenon.info  

10. Κόνιτσας-Πραμαντών www.kpekonitsas.gr  

11. Αράχθου Άρτας kpe-arach.art.sch.gr  

12. Μουζακίου Καρδίτσας www.kpem.gr  

13. Μακρινίτσας Μαγνησίας kpe-makrin.mag.sch.gr  

14. Κισσάβου - Ελασσόνας thess.pde.sch.gr/kpe  

15. Περτουλίου- Τρικκαίων www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr  

16. Λιθακιάς Ζακύνθου www.kpezakyn.gr  

17. Κέκρυρας www.kpe-kerkyras.gr  

18. Αρχανών, Pούβα - Γουβών  kpearchanon.gr  

19. Ιεράπετρας & Νεάπολης kpe-ierap.las.sch.gr  

20. Ανωγείων www.kpe-anogion.gr  

21. Παρανεστίου www.kpeparanestiou.gr  

22. Σουφλίου www.kpesoufliou.gr  

23. Μαρώνειας Ροδόπης www.kpemaronias.gr  

24. Φιλίππων Καβάλας www.kpe-philippi.gr  

25. Καστοριάς kpe-kastor.kas.sch.gr  

26. Γρεβενών www.kpe-ziaka.gr  

27. Μελίτης Φλώρινας www.kpemelitis.gr  

28. Βελβεντού & Σιάτιστας kpe-velvent.koz.sch.gr  

29. Ελευθερίου - Κορδελιού & Βερτίσκου www.kpe-thess.gr  

30. Ανατολικού Ολύμπου dide.pie.sch.gr/kpepie/portal  

31. Αρναίας www.kpe-arnaias.gr  

32. Έδεσσας & Γιαννιτσών kpe-edess.pel.sch.gr  

33. Νάουσας kpenaousas.gr  

34. Κιλκίς www.kpekilkis.gr  

35. Καλαμάτας www.kpe-kalamatas.gr  

36. Ν. Κίου www.kpenkiou.sch.gr  

37. Μολάων www.kpemolaon.gr  

38. Καστρίου Αρκαδίας www.kpe-kastr.ark.sch.gr  

39. Στυλίδας - Υπάτης www.kpestylidas.gr  

40. Άμφισσας www.kpeamfissas.edu.gr  

41. Καρπενησίου kpe-karpen.eyr.sch.gr  
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http://kpe-arach.art.sch.gr/
http://www.kpem.gr/
http://kpe-makrin.mag.sch.gr/
http://thess.pde.sch.gr/kpe
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/
http://www.kpezakyn.gr/
http://www.kpe-kerkyras.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpe-ierap.las.sch.gr/
http://www.kpe-anogion.gr/
http://www.kpeparanestiou.gr/
http://www.kpesoufliou.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
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http://www.kpe-arnaias.gr/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/
http://kpenaousas.gr/
http://www.kpekilkis.gr/
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Από την άλλη πλευρά, μια αναζήτηση του κοινωνικού προφίλ των Κ.Π.Ε. στα 

social media δίνει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Από τα 41 Κ.Π.Ε. του 

Υπουργείου Παιδείας τα 24 έχουν διαδικτυακή παρουσία σε κάποια πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η πλειονότητα αυτών (20) διατηρεί κάποιου είδους επαφή με 

το Facebook (προφίλ, σελίδα, ομάδα), ενώ μια μειονότητα τεσσάρων κέντρων 

φαίνεται να «πειραματίζεται» με περισσότερα του ενός social media.  

Στη δεύτερη θέση μετά το Facebook κατατάσσονται τα ιστολόγια (blog), καθώς 

έξι Κ.Π.Ε. διατηρούν παράλληλα με την ιστοσελίδα τους ένα ή περισσότερα 

ιστολόγια. Ακολουθεί το YouTube με τέσσερα Κ.Π.Ε. να έχουν δικό τους κανάλι στο 

δημοφιλή ιστοχώρο, ενώ μόνο ένα κέντρο δραστηριοποιείται σε wiki. 

Πίνακας 3: Παρουσία των Κ.Π.Ε. στα social media. 

Α/Α Κ.Π.Ε. 2011-2012 Blog Facebook Wiki YouTube άλλα 
1. Κορθίου Άνδρου  profile    

2. Κρεστένων  profile    

3. Κισσάβου - Ελασσόνας  page   
Twitter, 

Logopyramid 

4. Περτουλίου- Τρικκαίων  page    

5. Λιθακιάς Ζακύνθου  profile    

6. Κέκρυρας  page    

7. Αρχανών, Pούβα - Γουβών   profile    

8. Ιεράπετρας & Νεάπολης  profile    

9. Ανωγείων  ομάδα    

10. Σουφλίου      

11. Μαρώνειας Ροδόπης  profile & page    

12. Φιλίππων Καβάλας  profile    

13. Καστοριάς  page    

14. Μελίτης Φλώρινας  profile    

15. Βελβεντού & Σιάτιστας  page    

16. Ελευθερίου - Κορδελιού & Βερτίσκου      

17. Ανατολικού Ολύμπου      

18. Αρναίας  profile    

19. Κιλκίς  page    

20. Καλαμάτας  page    

21. Ν. Κίου  profile    

22. Μολάων      

23. Καστρίου Αρκαδίας  profile    

24. Στυλίδας - Υπάτης  profile    

Το Κ.Π.Ε. που φαίνεται να κερδίζει στην «κούρσα» των social media είναι αυτό 

της Κέρκυρας, καθώς εκτός από σελίδα στο Facebook, διατηρεί τρία ιστολόγια, ένα 
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wiki με περιεχόμενο σχετικό με τα υλοποιούμενα περιβαλλοντικά προγράμματα, 

αλλά και κανάλι στο YouTube. 

Αν και αναλογικά, με την πρώτη ματιά, φαίνεται ενθαρρυντική η προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των τεχνολογιών web 2.0 στις δραστηριότητες των Κ.Π.Ε., μια πιο 

προσεκτική μελέτη δείχνει πως η παρουσία τους στα social media δεν έχει 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

Όσα Κ.Π.Ε. βρίσκονται στο Facebook εκμεταλλεύονται τη δημοφιλία του μέσου 

για να κοινοποιούν και να κάνουν ευρέως γνωστά νέα και ανακοινώσεις. Πρόκειται 

για σελίδες οι οποίες ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ σε ελάχιστες 

περιπτώσεις γίνεται και ανάρτηση φωτογραφιών από τις πραγματοποιημένες 

επισκέψεις των σχολείων. Μολονότι κάποιες σελίδες διαθέτουν ικανοποιητικό αριθμό 

φίλων, μελών και likes, δεν φαίνεται να αναπτύσσεται διαδραστική σχέση μεταξύ των 

χρηστών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές παθητικά «καταναλώνουν» το 

δημοσιευόμενο περιεχόμενο. 

Στον αντίποδα, όσον αφορά στα ιστολόγια, η κατάσταση είναι αρκετά 

διαφορετική. Από τα συνολικά οκτώ ιστολόγια, μόνο τα δύο των Κ.Π.Ε. Μολάων και 

Στυλίδας -Υπάτης έχουν αναρτήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι το 2012. Το Κ.Π.Ε. 

Κέρκυρας διατηρεί τρία ιστολόγια, τα οποία όμως έχουν να ενημερωθούν από το 

2010. Αντίστοιχη είναι η μοίρα των ιστολογίων των Κ.Π.Ε. Μελίτης Φλώρινας και 

Ανατολικού Ολύμπου, στα οποία η τελευταία ανάρτηση έγινε το 2009, ενώ το 

τελευταίο άρθρο στο ιστολόγιο του Κ.Π.Ε. Βελβεντού Σιάτιστας δημοσιεύτηκε το 

2011. Το περιεχόμενο των ιστολογίων αφορά κυρίως σε ειδήσεις περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος και ανακοινώσεις των Κ.Π.Ε. και αναρτάται από έναν χρήστη, ο 

οποίος έχει προφανώς αναλάβει τη συντήρησή του. Μια προσπάθεια αιτιολόγησης 

της προαναφερθείσας κατάστασης οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα Κ.Π.Ε. 

επιχείρησαν με ενθουσιασμό αρχικά να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των ιστολογίων, 

όμως, είτε εξαιτίας έλλειψης χρόνου είτε μείωσης ενδιαφέροντος, στην πλειονότητά 

τους δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπώς ενημερωμένο ιστολόγιο. 

Τα κανάλια των Κ.Π.Ε. στο YouTube δεν έχουν να επιδείξουν πολύ καλύτερη 

εικόνα. Τέσσερα Κ.Π.Ε. επιχείρησαν την είσοδό τους στην κοινότητα ανάρτησης 

βίντεο με όχι και τόσο θετικά αποτελέσματα. Το Κ.Π.Ε. Κέρκυρας, με πιο πρόσφατη 
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εγγραφή από τα υπόλοιπα (2012), μόνο κατ’ όνομα υπάρχει στη δημοφιλή 

ιστοσελίδα, καθώς δεν έχει ακόμα δημοσιευμένο περιεχόμενο. Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου 

μετράει ήδη πέντε χρόνια παρουσίας στην πλατφόρμα, έξι δημοσιευμένα βίντεο και 

δύο χρόνια απουσίας, ενώ ακολουθούν με μικρές διαφορές τα Κ.Π.Ε. Βερτίσκου και 

Περτουλίου με ημερομηνίες εγγραφής 2010 και 2009 αντίστοιχα. Το Κ.Π.Ε. 

Περτουλίου μάλιστα διατηρεί δύο λογαριασμούς από τους οποίους είναι αναρτημένα 

ακριβώς τα ίδια βίντεο. Η παρουσία των Κ.Π.Ε. στο YouTube έχει πάλι σκοπό την 

προώθηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ σύμφωνα με τις ημερομηνίες των 

αναρτήσεων γίνεται κατανοητό πως η εγγραφή τους έγινε για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων αναγκών με την ανάρτηση συγκεκριμένων βίντεο. Μετά από αυτές 

φαίνεται πως η δραστηριοποίησή τους στην ιστοσελίδα «πάγωσε». 

Τέλος, το μοναδικό wiki που εμφανίζεται στον κατάλογο των social media των 

Κ.Π.Ε. ανήκει στο περιβαλλοντικό κέντρο της Κέρκυρας. Έχει δημιουργηθεί στην 

πλατφόρμα wikia και τιτλοφορείται «Αλυκές της Λευκίμμης». Πρόκειται ουσιαστικά 

για ένα χώρο παραγωγής ομαδικού έργου του Κ.Π.Ε. Λευκίμμης και των 

περιβαλλοντικών ομάδων της Κέρκυρας, μια προσπάθεια επικοινωνίας, έρευνας και 

καταγραφής γεγονότων με σύγχρονο τρόπο. Διαθέτει 209 σελίδες και 123 

φωτογραφίες, όμως δεν έχει ανανεωθεί από το 2009. 

Συμπερασματικά, βλέπουμε πως τα Κ.Π.Ε. αρχίζουν να εξερευνούν δειλά δειλά 

τις δυνατότητες των social media, επιλέγοντας σαφώς τα μέσα εκείνα τα οποία 

φαίνεται να προτιμά η πλειονότητα των χρηστών. Παρ’ όλα αυτά περιορίζονται στις 

ευκαιρίες που τους παρέχονται για διαφήμιση και κοινοποίηση σε των δράσεών τους 

ένα ευρύ κοινό, αγνοώντας τόσο τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των social media, όσο 

και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με καθαρά εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

2.2 Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. 

Μία από τις βασικές δράσεις των Κ.Π.Ε είναι η οργάνωση και ο συντονισμός 

θεματικών δικτύων σε τοπικό ή περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα 

θεματικά δίκτυα αποτελούν οργανωμένα προγράμματα Π.Ε., με σκοπό σχολεία από 

όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με 

κοινό ή παραπλήσιο θέμα, το οποίο εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική ενότητα, με 
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κεντρικό συντονισμό αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράσεις.
11

 Τα δίκτυα 

αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια των Κ.Π.Ε. υποστήριξης των σχολικών 

προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα, διότι: 

 Εξασφαλίζουν οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική, παιδαγωγική 

στήριξη. 

 Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των 

σχολείων. 

 Δίνουν διάρκεια στη σχέση σχολείου - Κ.Π.Ε. και παρέχουν επικοινωνία 

εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών. 

 Διαμορφώνουν ένα αίσθημα συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια. 

 Συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών. 

 Διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ανάληψη οργανωμένων δράσεων 

προσέγγισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δίκτυα σχολείων μπορούν να ιδρυθούν και να συντονισθούν εκτός από τα 

Κ.Π.Ε. και από άλλους φορείς, όπως: 

 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

 Εποπτευόμενους από το Υπουργείου Παιδείας φορείς (Ε.Ι.Ν, Π.Ι κ.ά.). 

 Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως, αν υπάρχει ένας φορέας 

Π.Ε. ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις συμμετοχικές, συνεργατικές και 

εξ αποστάσεως επικοινωνίας δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα social media, 

αυτός σε κάθε περίπτωση και εξ ορισμού είναι τα Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. 

Το σχολικό έτος 2011-2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 118425/Γ7 εγκύκλιο 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., λειτούργησαν στην Ελλάδα 36 Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. το 

συντονισμό των οποίων είχαν αναλάβει τα Κ.Π.Ε. Από αυτά μόνο τα έξι έχουν 

παρουσία στα social media διατηρώντας ιστολόγια. 

                                                      
11

 http://kpenaousas.gr/thematika-diktya 

http://kpenaousas.gr/thematika-diktya
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Πίνακας 4: Χρήση social media από τα Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. 

A/A Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2011-2012 
Social 

Media 

1. «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»  

2. «Το μετάξι»  

3. «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας»  

4. «Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6»  

5. «Τα λιμάνια της Ελλάδας» blog 

6. «Η θάλασσα»  

7. «Δασικές πυρκαγιές: αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση τοπίου»   

8. «Χρυσοπράσινο φύλλο»  

9. «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον»  

10. «Το ΣΠΟΡΑΚΙ πηγή ζωής»  

11. «Τόπος-προϊόν-άνθρωπος (αντοχές-ανοχές-ενοχές)»  

12. «Τα ελληνικά ποτάμια στην φύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό»  

13. «Κορινθιακός: Η μικρή μας θάλασσα»  

14. «Λίμνες: Πηγές έμπνευσης για προγράμματα Π. Ε.»  

15. «Βιοποικιλότητα: Το εργαστήρι της ζωής»  

16. «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση»  

17. «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας»  

18. «Το δάσος»  

19. «Η ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού»  

20. «Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει» blog 

21. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα» blog 

22. «Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη»  

23. «Bιομηχανική κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν παρακαταθήκη για το μέλλον»  

24. «Γεωργία και περιβάλλον»  

25. «Θερμαλισμός-αειφορία-πολιτισμός»  

26. «Αειφορική διαχείριση του νερού»  

27. «Υγροτοπικά συστήματα και βιωσιμότητα»  

28. «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»  

29. «Τουρισμός και περιβάλλον»  

30. «Υγροτ (ρ)οπο…ποιώ την συμπεριφορά μου»  

31. «Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»  

32. «Ελιά»  

33. «Γεωμυθολογικά-γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια» blog 

34. «Κλιματικές αλλαγές-Ακραία καιρικά φαινόμενα» blog 

35. «Ειδική αγωγή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» blog 

36. «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο»  
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Τα ιστολόγια των δικτύων φιλοδοξούν να γίνουν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 

των σχολείων μελών τα οποία συμμετέχουν, καθώς και των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, που θέλουν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους κατά την εκπόνηση 

του εκάστοτε προγράμματος. Επιπλέον, αποτελούν χώρο ανάρτησης των εργασιών 

των μαθητών, αλλά και κιβωτό πληροφοριών και στοιχείων.  

Μια περιήγηση στα εν λόγω ιστολόγια δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική. 

Κάποια δεν λειτούργησαν ποτέ («Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει»), ενώ άλλα 

έχουν να ενημερωθούν αρκετό καιρό («Τα λιμάνια της Ελλάδας» από το 2010, 

«Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα» από το 2009). Πιο ελπιδοφόρα έρχονται τα 

μηνύματα από τα τρία ιστολόγια των δικτύων τα οποία συντονίζει το Κ.Π.Ε. 

Στυλίδας-Υπάτης («Κλιματικές αλλαγές-ακραία καιρικά φαινόμενα», «Ειδική αγωγή 

και περιβαλλοντική εκπαίδευση» και «Γεωμυθολογικά-γεωπεριβαλλοντικά 

μονοπάτια»). Πρόκειται για τρία ιστολόγια που ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, από τη στιγμή της δημιουργίας τους μέχρι και σήμερα. Οι αναρτήσεις 

γίνονται συνήθως από ένα άτομο και αφορούν σε ένα μικρό ποσοστό εσωτερικά 

θέματα του δικτύου, όπως αναρτήσεις εργασιών, πληροφόρηση για διοργάνωση 

εκδηλώσεων κ.ο.κ., ενώ στην πλειονότητά τους έχουν να κάνουν με ενδιαφέροντα 

άρθρα, ειδήσεις και ανακοινώσεις σχετικά με ζητήματα που άπτονται της θεματικής 

του εκάστοτε δικτύου. 

Τα Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. λειτουργούν από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 

’90, όμως με όλη την εμπειρία τους σε θέματα συντονισμού, συνεργασίας και 

συμμετοχής, δεν φαίνεται να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνει η 

ανάπτυξη των social media στις ημέρες μας. Αν και υπάρχει η πρόθεση και γίνονται 

αξιόλογες προσπάθειες, αυτές βρίσκονται ακόμη σε πολύ αρχικό επίπεδο. 

Επικεντρώνονται σε ένα μέσο (ιστολόγιο), ενδεχομένως όχι και το πλέον κατάλληλο 

για την περίσταση, αγνοώντας την επιλογή άλλων, όπως λ.χ. τα wiki, τα οποία έχουν 

καθαρά συνεργατικό προσανατολισμό. 

2.3 Περιβαλλοντικοί φορείς 

Διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός 

οργανώσεων, με σκοπό την ανάδειξη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
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προβλημάτων και προκλήσεων της εποχής μας. Οι φορείς αυτοί, ανταποκρινόμενοι 

στις σύγχρονες ανάγκες, στηρίζουν τις προσπάθειες της Π.Ε., ώστε να προάγονται η 

συνειδητοποίηση, η γνώση, η συμμετοχή, αλλά και στάσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες. Επιπλέον, συμβαδίζοντας με τις επιταγές των καιρών, αξιοποιούν τα νέα 

μέσα και κυρίως τις τεχνολογίες και εφαρμογές του web 2.0. προς την κατεύθυνση 

της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

2.3.1 U.S. Environmental Protection Agency (E.P.A.) 

Στο εξωτερικό, ένας από τους πλέον κοινωνικά δικτυωμένους περιβαλλοντικούς 

οργανισμούς είναι η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (U.S. Environmental 

Protection Agency [E.P.A.]). Πρόκειται για έναν οργανισμό της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με τη σύνταξη και 

εφαρμογή κανονισμών βασιζόμενων σε νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν από το 

Κογκρέσο. Μπορεί να μην αποτελεί ένα φορέα αμιγώς επικεντρωμένο στην Π.Ε., 

αλλά κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτή, καθώς παρέχει ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται. 

Η παρουσία της E.P.A. εντοπίζεται σε πολλά και διαφορετικά social media. Από 

το 2009 και έπειτα διατηρεί εννέα ιστολόγια και επτά forum, ενώ έχει λογαριασμούς 

σε Twitter, Facebook, YouTube και Flickr. Με αφορμή την Ημέρα της Γης το 2009, 

διοργανώθηκε από την E.P.A. διαγωνισμός φωτογραφίας. Όποιος επιθυμούσε είχε τη 

δυνατότητα να ανεβάσει φωτογραφίες στα group της οργάνωσης στο Flickr, με τις 

καλύτερες από αυτές να βραβεύονται. Συνολικά πάνω από 500 φωτογραφίες 

ανέβηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
12

 Επιπλέον τον Απρίλιο του 2009, πάλι 

προς τιμήν της Ημέρας της Γης, όποιος ήθελε είχε τη δυνατότητα να μοιραστεί στα 

group της οργάνωσης στο YouTube δικά του βίντεο, ικανά να εμπνεύσουν και να 

παροτρύνουν τον υπόλοιπο κόσμο στην προστασία του περιβάλλοντος.
13

 

                                                      
12

 http://www.epa.gov/earthday/photoproject/#ed2009 
13

 http://www.epa.gov/earthday/videoproject/ 

http://www.epa.gov/earthday/photoproject/#ed2009
http://www.epa.gov/earthday/videoproject/
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Η E.P.A. χρησιμοποιεί τεχνολογίες και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης με την 

πεποίθηση ότι με την ανταλλαγή πληροφοριών αυξάνονται σημαντικά οι δυνατότητες 

καλύτερης κατανόησης των περιβαλλοντικών συνθηκών, προβλημάτων και λύσεων.
14

 

2.3.2 WWF 

Το WWF αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών 

και πολιτών και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Πρόκειται για 

μια οργάνωση η οποία αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 

του πλανήτη, με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους: από τη διάσωση σπάνιων 

ειδών έως την αλλαγή του κλίματος και από τη βιώσιμη ανάπτυξη έως την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.
15

 

Για το WWF η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

αποτέλεσε πάντα έναν τομέα προτεραιότητας, καθώς και ένα σημαντικό εργαλείο των 

προσπαθειών του. Μέσω αυτής δίνεται στις τοπικές κοινότητες η γνώση, η 

κατανόηση και οι δεξιότητες, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που σχετίζονται με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Μερικά 

από τα πλέον γνωστά προγράμματα Π.Ε. του WWF περιλαμβάνουν δράσεις στην 

Τανζανία, τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νέα Ζηλανδία. Το έργο της οργάνωσης στον 

τομέα αυτό, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, περιλαμβάνει παροχή εκπαιδευτικού 

υλικού, μαθήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, επισκέψεις σε σχολεία και 

άμεση επαφή με τάξεις και ομάδες Π.Ε., υπαίθριες δραστηριότητες με τους μαθητές 

και κινητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων προς ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό 

στόχο. 

Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση παγκοσμίως στηρίζει πλέον σε 

σημαντικό βαθμό τους σκοπούς της στα social media. Χρησιμοποιώντας εργαλεία 

όπως το Facebook, το YouTube και το Twitter στην προώθηση των διαφόρων 

εκστρατειών της, έχει αυξήσει θεαματικά την εμπλοκή των υποστηρικτών της κι έχει 

αναπτύξει μια πιο στενή σχέση μαζί τους. 

                                                      
14

 http://www.epa.gov/epahome/socialmedia.html 
15

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=93 

http://www.epa.gov/epahome/socialmedia.html
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=93
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Σύμφωνα με τη Sarah Desilets, που διαχειρίζεται τα social 

media της οργάνωσης: «Με το να ενημερώνουμε τον κόσμο για 

αυτά που τον ενδιαφέρουν και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν κι αυτοί να συμβάλουν στην συντήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, μπορούμε να λάβουμε μεγαλύτερη υποστήριξη 

για την ίδια την οργάνωση και τους σκοπούς μας» (Catone, 

2009). 

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οργάνωση 

αξιοποιεί το διάλογο με το κοινό της, είναι η εκστρατεία που 

πραγματοποίησε, μετά από ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

μεταξύ των υποστηρικτών της, για το αγαπημένο τους θαλάσσιο 

ζώο. Μέσα από μια δημοσκόπηση στο Facebook, η οποία 

αποκάλυψε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των φίλων της οργάνωσης 

ψήφισε το δελφίνι ως αγαπημένο τους θαλάσσιο ζώο, το WWF 

ήταν σε θέση να απευθυνθεί σε αυτά τα άτομα υποδεικνύοντάς 

τους μια πρόσφατη έκθεση για τα απειλούμενα με εξαφάνιση τα 

δελφίνια Mekong. Με τη δημιουργία αυτής της πιο προσωπικής 

σχέσης, το WWF ενέπλεξε το κοινό στις δραστηριότητες της οργάνωσης, αλλά και 

του παρείχε σημαντική πληροφόρηση για το αγαπημένο του θαλάσσιο ζώο. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, η παρουσία της WWF Ελλάς στα social media 

μπορεί να μην είναι τόσο έντονη όσο της διεθνούς οργάνωσης, αλλά υπάρχει. Η 

οργάνωση διατηρεί προφίλ στο Facebook, το Twitter και το YouTube, τα οποία 

μάλιστα αριθμούν μερικές χιλιάδες υποστηρικτών. Επιπλέον, στη διεύθυνση 

http://wwfaction.wordpress.com υπάρχει τo ιστολόγιο «WWF στο πεδίο». Μετράει 

ήδη τρία χρόνια ζωής, 153 followers και χρησιμεύει για να ενημερώνει τους 

υποστηρικτές της οργάνωσης για τις δράσεις της. 

Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο η WWF Ελλάς χρησιμοποιεί τα social 

media είναι το παράδειγμα της καμπάνιας: «Ένα panda δεν μπορεί να κάνει τα 

πάντα» (http://www.wwf.gr/panda). Μέσα από ευφάνταστα βίντεο τα οποία 

αναρτήθηκαν στο YouTube, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, η οργάνωση 

προσπάθησε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την αποφυγή 

Εικόνα 2: WWF 

International και 

social media 

http://wwfaction.wordpress.com/
http://www.wwf.gr/panda
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πυρκαγιών από αμέλεια. Οι τέσσερις αυτοτελείς ιστορίες είχαν για πρωταγωνιστή μία 

αρχετυπική φιγούρα λαϊκού τύπου, η οποία με εξόφθαλμο τρόπο έκανε πράξη όλες 

αυτές τις συνήθειες που αποτελούν τους βασικούς λόγους πρόκλησης πυρκαγιάς, 

αλλά την κρίσιμη στιγμή «πιάνεται» επ’ αυτοφώρω από ένα Panda, το οποίο και τον 

σταματάει.
16

 

Η ανταπόκριση στις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει το WWF στα social 

media είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι και η ίδια η οργάνωση περίμενε. Έτσι η ενασχόλησή 

της με αυτά έχει γίνει πλέον καθημερινή υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό έχει καταφέρει 

να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές, αλλά και να δημιουργήσει ένα μεγάλο 

δίκτυο ανθρώπων που πιστεύουν στο έργο της. 

2.3.3 Greenpeace 

Η Greenpeace είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο 

οποίος δρα με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, την προστασία και 

διατήρηση του περιβάλλοντος και την προώθηση της ειρήνης.
17

 

Ως οργανισμός δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των social media, 

διατηρώντας λογαριασμούς στο Facebook, το Twitter και το YouTube. Ένα φωτεινό 

παράδειγμα της δύναμης των social media στο χώρο της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης από μέρους της περιβαλλοντικής οργάνωσης, αποτελεί η διαμάχη 

της με την εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Mattel. 

Η Greenpeace κατηγόρησε την εν λόγω εταιρεία για αποψίλωση των δασών της 

Ινδονησίας, με σκοπό την κατασκευή συσκευασιών για τα παιχνίδια της. Για να 

πετύχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη διάσωση των 

δασών, δημιούργησε μια τεράστια εκστρατεία με τη βοήθεια των νέων μέσων. Τον 

Ιούνιο του 2011 δημιούργησε ένα spoof video στο κανάλι της στο YouTube, με 

εκφωνητή τον Ken, ο οποίος, αφού είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε με τα δάση, 

πήρε την απόφαση να χωρίσει με την Barbie. Το video ξεπέρασε τα 1.000.000 hits 

παγκοσμίως μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. Επιπρόσθετα των παραπάνω ενεργειών, 

                                                      
16

 http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=698:-panda-&catid=70:2008-

09-16-12-10-46&Itemid=90 
17

 http://www.greenpeace.org/international/en/about 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=698:-panda-&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=698:-panda-&catid=70:2008-09-16-12-10-46&Itemid=90
http://www.greenpeace.org/international/en/about
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η Greenpeace γνωστοποίησε ευρύτερα τις ενέργειες της Μattel μέσω της σελίδας της 

στο Facebook. Στο μεταξύ, η επίσημη σελίδα της Barbie στο Facebook κατακλύστηκε 

από σχόλια διαμαρτυρίας, τα οποία η εταιρεία αναγκάστηκε να σβήσει «παγώνοντας» 

τη σελίδα. Την ίδια στιγμή και σε διάστημα μικρότερο της εβδομάδας, περισσότερα 

από 200.000 e-mail διαμαρτυρίας στάλθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 

παιχνιδιών. Η εκστρατεία της Greenpeace επεκτάθηκε και στο Twitter, όπου 

δημιουργήθηκε μια σελίδα με τον «προδομένο» Ken (ken_talks). Σε αυτή οι χρήστες 

μπορούσαν να του «συμπαρασταθούν» και παράλληλα να ενημερώνονται για τα 

τελευταία νέα της καμπάνιας. Από την άλλη πλευρά, η επίσημη σελίδα της 

Greenpeace στο Facebook είχε «αφοσιωθεί» σε κατά μέτωπο επίθεση εναντίον της 

Mattel, καλώντας τους χρήστες της να δημιουργήσουν «επίσημο ένδυμα αποψίλωσης 

δασών για την Barbie» ή να ψηφίσουν ανάμεσα στα επικρατέστερα. Αποτέλεσμα των 

ενεργειών αυτών ήταν η σελίδα να ξεπεράσει τα 900.000 likes. Η Mattel αρχικά 

υποστήριξε πως η καμπάνια είχε «εμπρηστική προσέγγιση», αλλά, όταν αργότερα 

συνειδητοποίησε τις διαστάσεις που είχε πάρει το θέμα διαδικτυακά, εξέδωσε 

ανακοίνωση με την οποία δήλωνε ότι διακόπτει τη συνεργασία της με την APP 

(προμηθεύτρια εταιρεία για τις συσκευασίες των παιχνιδιών) και αναπτύσσει βιώσιμη 

πολιτική, η οποία θα εξαναγκάζει τους προμηθευτές της να δεσμεύονται ότι δεν θα 

καταστρέφουν δέντρα (Κατσάνου, 2011). 

Ακολουθώντας τα βήματα της «αδελφής» διεθνούς οργάνωσης, η Greenpeace 

Greece εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη δύναμη των social media. Με παρουσία στο 

Facebook, το Twitter, το Vimeo και το YouTube, επιχειρεί την ενημέρωση του 

κοινού και την ενεργό συμμετοχή του στις κατά καιρούς δράσεις της. Επιπλέον, 

στελέχη της διατηρούν προσωπικά blogs με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Αυτή την 

περίοδο έχει ξεκινήσει η παγκόσμια εκστρατεία της οργάνωσης για την προστασία 

της Αρκτικής και η Greenpeace Greece συμμετέχει σε αυτή με συνεχή ενημέρωση 

των «κοινωνικών» της προφίλ. 

Οι πρόσφατες επιτυχίες της οργάνωσης, με εκστρατείες βασιζόμενες στα social 

media, έχουν κάνει υψηλόβαθμα στελέχη της Greenpeace να δηλώνουν πως: «Η 

συλλογική δύναμη του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τόσο 

σημαντικό μέρος της εκστρατείας για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και οι 
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άμεσες, ειρηνικές δράσεις».
18

 Η δύναμη την οποία δίνουν τα social media στα χέρια 

ενεργών υποστηρικτών και η «ψηφιακή διαμαρτυρία» μπορεί να αποτελέσει τη βάση 

για την αλλαγή, γιατί πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο κόσμος. 

2.3.4 Αρκτούρος 

Ο Αρκτούρος είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, 

ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την 

προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
19

 

Από το 1995 ο Αρκτούρος υλοποιεί με επιτυχία, και με την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας, δράσεις Π.Ε. στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων 

εκπαιδεύονται από την εξειδικευμένη Π.Ο. του Αρκτούρου, η οποία υλοποιεί τα 

προγράμματα σε νομούς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλους 

κοντινούς νομούς. Η Π.Ε. περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις στα 

σχολεία, αποστολή ενημερωτικού υλικού και διαδραστικές παρουσιάσεις. 

Η οργάνωση δραστηριοποιείται και στα social media. Συγκεκριμένα διαθέτει 

σελίδα στο Facebook, το Twitter και το Issuu,
20

 κανάλι στο YouTube και ιστολόγιο 

στο Wordpress (http://arcturos.wordpress.com). Το πιο πρόσφατο εγχείρημα του 

Αρκτούρου, που προβλήθηκε εκτενώς και από τα social media της οργάνωσης, ήταν η 

επανένταξή δύο ορφανών μικρών αρκούδων, του Μικρού Τζον και του Νικήτα, στη 

φύση, μετά από εννέα μήνες περίθαλψης. Παρ’ όλα αυτά η οργάνωση δεν συνδέει 

άμεσα την Π.Ε. με τα social media, με την έννοια της χρήσης τους στα 

περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί. Δημοσιοποιεί νέα και 
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 http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/social-media-can-save-the-

planet/blog/11832 
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 http://www.arcturos.gr/el/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=31 
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 Διαδικτυακή υπηρεσία η οποία επιτρέπει τη ρεαλιστική και προσαρμόσιμη προβολή ψηφιακά 

μεταφορτωμένου υλικού, όπως λευκωμάτων, βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων εντύπων. 
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δράσεις μέσα από αυτά και επιχειρεί την ευαισθητοποίηση του κοινού, χωρίς όμως 

την περαιτέρω συμμετοχή του. 

2.3.5 Αρχέλων 

Ο σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Αρχέλων είναι μη 

κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων 

χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις 

σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της καρέτα στη χώρα μας, την περίθαλψη 

τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών, καθώς και την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού.
21

 

Το Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών επιτελεί σημαντικό έργο στην 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος, 

κυρίως μαθητών οι οποίοι το επισκέπτονται οργανωμένα σε καθημερινή βάση, 

προσφέροντας προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Διατηρεί προφίλ στο Facebook, το Twitter και το YouTube, καθώς και ιστολόγιο 

στη διεύθυνση http://archelon-official.blogspot.gr. Ο σύλλογος κατά βάση 

χρησιμοποιεί τα social media για ενημερωτικούς σκοπούς, ενώ αναρτά και 

δημοσιεύσεις σχετικά με ζητήματα σχετικά με τον τομέα δράσης του. 

2.3.6 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) συστάθηκε με σκοπό 

τη διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, την πειραματική ανάπτυξη 

και επίδειξη, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στους τομείς 

της μελέτης και προστασίας της υδρόσφαιρας.
22

 

Ο εκπαιδευτικός τομέας παίζει σημαντικότατο ρόλο για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μπορεί 

να περιορίζει την παρουσία του στα social media στο κανάλι του στο YouTube, όπου 

επί το πλείστον δημοσιεύονται υποβρύχια βίντεο από τις κατά καιρούς εξερευνήσεις, 

και σε ένα blog (http://blog.hcmr.gr/?id=17), όμως προσανατολίζεται προς την 
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ανάπτυξη και παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως με τη χρήση εκπαιδευτικών 

διαδικτυακών κόμβων. Μέσω του προγράμματος ORION, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

δημιούργησε ένα διαδικτυακό οπτικό τμήμα θαλασσίων επιστημών, στο οποίο 

συνεργάστηκαν τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όλα κέντρα αριστείας σε 

διάφορους τομείς των θαλάσσιων επιστημών. Αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα 

επιτρέπει τη λειτουργία διαδικτυακών μαθημάτων στη μία πλευρά της Ευρώπης και 

την παρακολούθησή τους από φοιτητές στην άλλη πλευρά της Ευρώπης.
23

 

2.3.7 Αρχιπέλαγος 

Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι μια μη κερδοσκοπική, 

μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται στην 

πολυεπίπεδη έρευνα και σε δράσεις προστασίας στην ευρύτερη περιοχή των 

ελληνικών θαλασσών και της Β.Α. Μεσογείου.
24

 

Ως οργανισμός επενδύει στην ουσιαστική Π.Ε. και πραγματοποιεί μαθήματα 

στις ερευνητικές βάσεις του, σε σχολικούς χώρους, τους οποίους επισκέπτονται οι 

ερευνητές του ινστιτούτου ή ακόμη και κατά τη διάρκεια των ερευνητικών ταξιδιών, 

όπου αυτό είναι δυνατόν. Πλέον, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέρος των 

μαθημάτων γίνεται με τη χρήση του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω Skype. Εκτός 

αυτού, το ινστιτούτο διατηρεί προφίλ στο Facebook, το Google +, το Twitter και το 

Flickr, δημοσιεύοντας κατά βάση ανακοινώσεις και περιεχόμενο σχετικό με τις 

δράσεις του. 

Η δειγματοληπτική έρευνα σε φορείς σχετιζόμενους με το περιβάλλον και την 

προστασία του και οι οποίοι ενεργοποιούνται στην Π.Ε. δείχνει πως οι διεθνείς 

οργανώσεις είναι περισσότερο εξοικειωμένες με τη χρήση των social media ως 

εργαλείων στην υπηρεσία της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η ελληνική 

πραγματικότητα έχει να επιδείξει θετικά πρώτα δείγματα, αλλά βρίσκεται ακόμη σε 

«βρεφικό» στάδιο, καθώς οι περιβαλλοντικοί φορείς εισέρχονται στις υπηρεσίες και 

τα εργαλεία του web 2.0 κυρίως για να προβάλουν τις δράσεις τους και όχι τόσο για 

να ενεργοποιήσουν άμεσα το κοινό. 

                                                      
23

 http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=849 
24

 http://www.archipelago.gr/index.php?page=poioi-eimaste 

http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=849
http://www.archipelago.gr/index.php?page=poioi-eimaste
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2.4 Ευρωπαϊκή δράση eTwinning 

Τo eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί 

μέρος του Comenius, του προγράμματος της Ε.Ε. για τα σχολεία. Πρόκειται για μια 

συνεργατική δράση, με στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν 

συνεργασίες κάνοντας χρήση Τ.Π.Ε., παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποδομή με 

διαδικτυακά εργαλεία, υπηρεσίες και γενικότερη υποστήριξη. Οι εγγεγραμμένοι στην 

εν λόγω δράση εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε 

οποιαδήποτε θεματική αυτοί επιθυμούν.
25

 

Στο eTwinning συμμετέχουν 33 χώρες της Ευρώπης, είναι εγγεγραμμένοι πάνω 

από 160.000 χρήστες και υπάρχουν περίπου 5.400 ενεργά έργα σε 38 μαθήματα. 

Ανάμεσα στα μαθήματα αυτά βρίσκεται και η Π.Ε., στην οποία έχουν εγγραφεί 

περίπου 28.800 σχολεία από όλη την Ευρώπη και υλοποιούνται σχεδόν 5.000 σχετικά 

έργα. 

Η δράση eTwinning αποτελεί από μόνη της ένα συνεργατικό εργαλείο στη 

λογική του web 2.0, καθώς όλα τα eTwinning έργα «φιλοξενούνται» σε ένα 

συλλογικό χώρο εργασίας, τον επονομαζόμενο TwinSpace. Παρ’ όλα αυτά θα 

παρατεθεί παρακάτω μια σύντομη μελέτη περίπτωσης (case study), όπου πέρα από 

τον ενδεδειγμένο χώρο του TwinSpace, ένα πρόγραμμα eTwinning στη θεματική της 

Π.Ε. υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και άλλων εργαλείων web 2.0, όπως οι 

διαμοιρασμένοι εννοιολογικοί χάρτες και η πλατφόρμα wiki. Πρόκειται για το έργο: 

«Οικοσυστήματα γύρω μας. Έλληνες και Πολωνοί μαθητές οδηγούνται στην 

ουσιαστική μάθηση με τους εννοιολογικούς χάρτες», το οποίοι υλοποίησαν μαθητές 

του δημοτικού σχολείου Παληού Καβάλας σε συνεργασία με το δημοτικό σχολείο 

Szkola Podstawowa της Πολωνίας, κατά το σχολικό έτος 2009-2010. 

Η επιλογή του θέματος έγινε μέσα από το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος 

και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο: «Οικοσυστήματα της Ελλάδας», ενώ για την 

υλοποίηση του προγράμματος συνδυάστηκαν αρμονικά αναλογικές και ψηφιακές 

μέθοδοι διδασκαλίας. Κατά τη διάρκειά του, πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις 

                                                      
25

 http://etwinning.sch.gr/etwin/about 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%A0%CE%95
http://etwinning.sch.gr/etwin/about
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για να μελετηθούν διαφορετικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 

εννοιολογικοί χάρτες των διάφορων οικοσυστημάτων με το λογισμικό mind42 

(http://www.mind42.com), ενώ το υλικό αναρτήθηκε σε ένα wiki που φιλοξενήθηκε 

στη διεύθυνση (http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com) στην πλατφόρμα 

wikispaces. 

 

Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα του wiki για το Πρόγραμμα Π.Ε. «Οικοσυστήματα γύρω μας». 

Μέσα από την πλατφόρμα του e-twinning και τα εργαλεία του twinspace οι 

μαθητές και από τις δύο χώρες μπορούσαν να ανταλλάσσουν τις δουλειές τους, να 

συνομιλούν και να επικοινωνούν. Επίσης, μέσω του wiki εργαλείου «ανέβαζαν» τις 

ζωγραφιές -τους εννοιολογικούς χάρτες που κατασκεύασαν σε χαρτόνι- και στον 

υπολογιστή, καθώς και τις ποικίλες δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποίησαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος και απέκτησαν τη διαδικτυακή τους ταυτότητα, 

μέσα από φωτογραφίες, video και slides. Με αυτό τον τρόπο έμαθαν για τη ζωή και 

το περιβάλλον μιας άλλης χώρας και αλληλεπίδρασαν σε ένα περιβάλλον κοινωνικής 

δικτύωσης με σεβασμό στην εθνική, πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα 

(Καρτσιώτου, 2010). 

Πρόκειται για μια πολυβραβευμένη δουλειά, η οποία δείχνει την 

αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας eTwinning στο κομμάτι της συνεργασίας των 

σχολείων στην Π.Ε. Επιπλέον, αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς αυτή 

http://www.mind42.com/
http://ecosystemsaroundus.wikispaces.com/
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η εκπαιδευτική εμπειρία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω και από άλλες εφαρμογές του 

ιστού 2.0. 

2.5 Ανεξάρτητες εκπαιδευτικές προσπάθειες 

Εκτός από τους προαναφερθέντες επίσημους φορείς Π.Ε., τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται η μερίδα των εκπαιδευτικών οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση 

προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία, επιλέγοντας να κάνουν χρήση και social media. Σε 

δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας χρήσης στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα θα αναφερθούμε παρακάτω. 

2.5.1 2
ο
 Γυμνάσιο Βούλας 

Η περίπτωση χρήσης εργαλείων του web 2.0 από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 

2
ου

 Γυμνασίου Βούλας, για συμπληρωματική εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση στο 

μάθημα της Βιολογίας, στην εφαρμογή Προγράμματος Π.Ε. και Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου με τον 

οποίο γίνονται πράξη οι δυνατότητες των εργαλείων αυτών για τη δημιουργία μιας 

κοινότητας μάθησης και ενός ενδιαφέροντος μαθησιακού περιβάλλοντος (Ψαλλιδάς 

& Μανούσου, 2011). 

Το σχολικό έτος 2009-2010, οι μαθητές και οι μαθήτριες των πέντε τμημάτων 

της Γ΄ Γυμνασίου ανέλαβαν δράση και δημιούργησαν οι ίδιοι τα δικά τους ιστολόγια, 

forum και ιστοτόπους, στη λογική των φακέλων εργασιών των μαθητών 

(portfolios)
26

. Έτσι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενέργεια και 

αειφόρος ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές» οι μαθητές: 

 Επισκέπτονταν τρεις ιστότοπους: 

- https://sites.google.com/site/2ogymnasioboulasbiologia 

Περιελάμβανε ενδιαφέροντα άρθρα, ενημερώσεις για την πορεία των 

προγραμμάτων, ενημέρωση γονέων κ.λπ. 

                                                      
26

 Ο φάκελος εργασιών του μαθητή αποτελεί τη συστηματική και οργανωμένη συλλογή ενδείξεων που 

χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και το μαθητή για να παρακολουθήσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις στάσεις του δεύτερου. 

https://sites.google.com/site/2ogymnasioboulasbiologia
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- http://www.stoa.org/metis/cgi-bin/qtvr?site=delphi 

Με περιηγήσεις 360° στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών 

- http://2gym-voulas.viewschools.info/index.htm 

Ιστοσελίδα η οποία ενημερώνονταν συνεχώς για την πορεία εφαρμογής του 

προγράμματος Π.Ε. και Ε.Α.Α. 

 Δημιούργησαν και συμμετείχαν σε δύο forum: 

- http://voulabio2010.lefora.com 

- http://schiniasnet.lefora.com 

 Δημιούργησαν έξι ιστολόγια στη λογική των προσωπικών φακέλων εργασιών 

των μαθητών (portfolios), δηλαδή ένα για κάθε τμήμα και ένα για το δίκτυο 

σχολείων του Σχοινιά: 

- http://g1bio2010.blogspot.gr 

- http://g2bio2010.wordpress.com 

- http://g3bio2010.blogspot.gr 

- http://g4voulabiologia.blogspot.gr 

- http://g5bio2010.wordpress.com 

- http://schiniasnet.blogspot.gr 

 Δημιούργησαν ένα wiki: http://ee2010voulas.pbworks.com 

Όλοι οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους, δηλαδή τα δικά τους portfolios, 

μόνο «ψηφιακά», είτε ατομικά είτε ομαδικά (ομάδες 2-5 μαθητών). Εκτός από την 

εξάσκηση στο Word, το Excel, το Power Point, το Windows Movie Maker, σε 

Windows Office ή Open Office εξοικειώθηκαν επίσης σε: 

1. Διαχείριση blog (https://www.blogger.com ή http://wordpress.org). 

2. Δημιουργία wiki (http://pbworks.com). 

3. Δημιουργία forum (http://www.lefora.com/v3). 

4. Παρουσιάσεις (http://www.powershow.com/index.php). 

Επιπλέον στόχοι οι οποίοι επιτεύχθηκαν: 

 Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

 Η ενεργός συμμετοχή τους σε κοινωνικά δίκτυα. 

 Η εξοικείωση με τα κοινωνικά δίκτυα και η κατανόηση της σημασίας τους. 

http://www.stoa.org/metis/cgi-bin/qtvr?site=delphi
http://2gym-voulas.viewschools.info/index.htm
http://voulabio2010.lefora.com/
http://schiniasnet.lefora.com/
http://g1bio2010.blogspot.gr/
http://g2bio2010.wordpress.com/
http://g3bio2010.blogspot.gr/
http://g4voulabiologia.blogspot.gr/
http://g5bio2010.wordpress.com/
http://schiniasnet.blogspot.gr/
http://ee2010voulas.pbworks.com/
https://www.blogger.com/
http://wordpress.org/
http://pbworks.com/
http://www.lefora.com/v3
http://www.powershow.com/index.php


Πανεπιστήμιο Αθηνών  Η χρήση των ψηφιακών συλλογικών μέσων (social media) 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας  Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) 

 - 57 - 

 Η καλλιέργεια της υπευθυνότητας. 

 Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με το περιβάλλον. 

2.5.2 3
ο
 Γυμνάσιο Σταυρούπολης 

Μια ακόμη σχολική μονάδα που δραστηριοποιείται έντονα στα social media 

είναι η περιβαλλοντική ομάδα του 3
ου

 Γυμνασίου Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη. 

Το ίδιο το σχολείο διατηρεί σελίδα στο Facebook, ενώ η περιβαλλοντική ομάδα από 

το 2010 έχει δικό της ιστολόγιο στη διεύθυνση http://envi3gymstav.blogspot.gr. 

Τη χρονιά 2011-2012 η ομάδα υλοποίησε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Καλλιεργώ τη γη μου - κάνω καλύτερη τη ζωή μου». Ανάμεσα στις δραστηριότητές 

της, εκτός από εκείνες με άμεση σχέση και πρακτική σύνδεση με το θέμα, όπως 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά και εργασίες καλλιέργειας, εντάχθηκαν και εργασίες 

στον ψηφιακό «χώρο». 

Για όλες τις δραστηριότητες της ομάδες 

υπήρχαν απαραιτήτως τακτές αναρτήσεις στο 

ιστολόγιο, με περιεχόμενο το οποίο εκτός από 

κείμενο περιελάμβανε και πολυμέσα. Επιπλέον, η 

ομάδα δραστηριοποιήθηκε και στο YouTube, 

δημιουργώντας μη καταχωρημένα βίντεο
27

 από τις 

επισκέψεις που πραγματοποίησε. Συν τοις άλλοις 

δημιούργησε μέσα από το παιχνίδι The Sims 2 και 

The Sims 3, δύο ιστορίες κινουμένου σχεδίου για 

εργασία με τίτλο: «Από το τώρα στο αύριο». Μέσα από αυτές τονίζονταν τα 

σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά καθορίζουν το 

μέλλον. Το βίντεο αυτό επίσης αναρτήθηκε στο YouTube και παρουσιάστηκε στο 

Νόεσις και στο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής. 

                                                      
27

 Ο όρος μη καταχωρημένο σημαίνει ότι μόνο τα άτομα που γνωρίζουν το σύνδεσμο προς το βίντεο θα 

έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν. Ένα μη καταχωρημένο βίντεο δεν εμφανίζεται στους 

δημόσιους χώρους του YouTube (όπως τα αποτελέσματα αναζητήσεων, το κανάλι ή η σελίδα 

περιήγησης). 

Εικόνα 4: Βίντεο για την εργασία 

«Από το τώρα στο αύριο» με τη 

χρήση του παιχνιδιού The Sims. 

http://envi3gymstav.blogspot.gr/
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Τέλος, η ομάδα είχε διαδικτυακή παρουσία και στον ιστοχώρο Scrib,
28

 όπου 

δημοσίευε τις εργασίες και τις παρουσιάσεις από τη συμμετοχή της σε διάφορα 

μαθητικά συνέδρια. 

Η περιβαλλοντική ομάδα του 3
ου

 Γυμνασίου Σταυρούπολης φαίνεται πως είναι 

μια «δικτυωμένη» ομάδα εργασίας, η οποία εκμεταλλεύεται τις προσφερόμενες από 

τα νέα μέσα δυνατότητες και πειραματίζεται με διαφορετικά εργαλεία για να επιτύχει 

καλύτερα τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της. 

Μια αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό θα αποκαλύψει αρκετές προσπάθειες 

χρήσεις των social media στην Π.Ε., άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο 

επιτυχημένες. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

υλοποιούν στην Ελλάδα προγράμματα Π.Ε. ανακαλύπτουν σταδιακά τις δυνατότητες 

των νέων μέσων και τα εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

                                                      
28

 Το Scribd είναι μια ιστοσελίδα διαμοιρασμού εγγράφων, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να 

δημοσιεύουν έγγραφα διάφορων μορφών και να τα ενσωματώνουν σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας 

την iPaper μορφή τους. 



Πανεπιστήμιο Αθηνών  Η χρήση των ψηφιακών συλλογικών μέσων (social media) 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας  Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) 

 - 59 - 

3. Το wiki στην εκπαίδευση 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί σύντομη αναφορά στην εκπαιδευτική 

αξιοποίηση ενός εργαλείου wiki. Θα δοθεί ένας ορισμός και μια περιγραφή της 

λειτουργίας του μέσου, ενώ θα γίνει αναφορά και στις προσεγγίσεις σύμφωνα με τις 

οποίες ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, θα 

επιχειρηθεί μία ανασκόπηση και συγκριτική ανάλυση των βασικότερων εργαλείων 

δημιουργίας και ανάπτυξης wiki και θα παρουσιαστεί ο ιστότοπος από τον οποίο 

αντλήθηκαν τα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εργασία. 

3.1 Web 2.0 

Ο παγκόσμιος ιστός είχε ήδη αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλές και σημαντικό 

μέρος της καθημερινότητας όλο και μεγαλύτερου πλήθους ανθρώπων, όμως το 

περιβάλλον άρχισε να μεταβάλλεται και να εξελίσσεται σε αυτό που σήμερα 

ονομάζεται Web 2.0, όταν έκανε την εμφάνισή της μια καινούρια τελείως 

διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων από τους ίδιους τους χρήστες. 

Η αντίληψη αυτή στηρίζεται σε νέες εφαρμογές και ιστοσελίδες, οι οποίες 

επιτρέπουν στους χρήστες τη δημιουργία και διακίνηση περιεχομένου (User 

Generated Content). Έτσι η νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού διαμορφώνεται και 

επεκτείνεται με την ενεργό συμμετοχή των χρηστών και αυτό το οποίο ουσιαστικά 

διαφοροποιεί το Web 2.0, από την πρότερη στατική δομή του είναι το γεγονός ότι 

βασίζεται στη συνεργασία και την επικοινωνία, παρέχοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στην επικοινωνία και στη γνώση άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο Dale Dougherty, αντιπρόεδρος των 

εκδόσεων O’Reilly Media, επινόησε και εισήγαγε επισήμως το 2004 τον όρο Web 

2.0, για να διαχωρίσει αυτές τις σύγχρονες εφαρμογές (wiki, ιστολόγια, podcasts, 

multimedia sharing sites) από τις προηγούμενες, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και 

στατικές ιστοσελίδες (O'Reilly, 2005). 

Ίσως η φράση του Paul Miller, ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου του Φόρουμ 

Συγκριτικής Αξιολόγησης Ενδοδικτύου (Intranet Benchmarking Forum [I.B.F.]): «Το 
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Web 1.0 οδήγησε τους ανθρώπους στην πληροφορία. Το Web 2.0 θα οδηγεί την 

πληροφορία στους ανθρώπους» (Miller, 2005) συμπυκνώνει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο όλους τους λόγους για τους οποίους ο νέος παγκόσμιος ιστός διαφοροποιείται 

και ταυτόχρονα δικαιολογούν την επέκταση «2.0». Ακόμη και ο εφευρέτης του www, 

Tim Berners-Lee, χαρακτηρίζει το web 2.0 σαν “read-write web”
29

, διακρίνοντάς το 

με αυτό τον τρόπο από τον ιστό πρώτης γενιάς. 

3.2 Συλλογικά μέσα (social media) 

Οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και τα εργαλεία του συμμετοχικού διαδικτύου 

αναφέρονται ως συλλογικά μέσα (social media). Ουσιαστικά αναδύονται με τον 

επαναπροσδιορισμό των τεχνολογιών του web 1.0, προς την κατεύθυνση της νέας 

φιλοσοφίας συμμετοχικότητας και συνεργατικότητας η οποία χαρακτηρίζει το web 

2.0. Μπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία μαζικής συνεργασίας από τη στιγμή που 

ενδυναμώνουν τους χρήστες του διαδικτύου και τους επιτρέπουν να συμμετέχουν 

ενεργά και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους για την παραγωγή, 

κατανάλωση και διάδοση της πληροφορίας και της διακινούμενης μέσω του 

διαδικτύου γνώσης (Σιγάλα κ.α., 2008). 

 

Εικόνα 5: Το πρίσμα συνομιλίας (conversation prism) αποτελεί μια αναπαράσταση των συλλογικών 

μέσων. [πηγή: http://www.theconversationprism.com] 

 

                                                      
29

 Ομιλία Tim Berners-Lee στη Διάσκεψη XML, 3-8 Δεκεμβρίου 2000, Washington. 

http://www.theconversationprism.com/
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Όλες οι παραπάνω εφαρμογές, οι οποίες περιλαμβάνονται στον όρο-«ομπρέλα» 

social media, είναι χωρίς αμφιβολία εξαιρετικά δημοφιλείς μεταξύ μαθητών και 

φοιτητών, γι’ αυτό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ζήτημα, το οποίο μελετάται και συνεχώς εξελίσσεται. Το συνεργατικό 

μέσο το οποίο θα μελετηθεί διεξοδικά σε αυτό το κεφάλαιο είναι το wiki. 

3.3 Wiki 

“Η απλούστερη διαδικτυακή βάση δεδομένων, που θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει” 

-Ward Cunningham (Δημιουργός του λογισμικού wiki) 

3.3.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά 

Το wiki είναι ένας συνεργατικός ιστοχώρος το περιεχόμενο του οποίου μπορεί 

να υποστεί επεξεργασία από τους χρήστες του, επιτρέποντάς τους να δημιουργούν και 

να επεξεργάζονται εύκολα τις ιστοσελίδες του (Chao, 2007). Στην ουσία, ένα wiki 

αποτελεί απλοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας ιστοσελίδων HTML, σε 

συνδυασμό με ένα σύστημα το οποίο καταγράφει κάθε μεμονωμένη αλλαγή που 

συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι εφικτό μια 

σελίδα να επανέλθει σε οποιαδήποτε από τις προηγούμενες εκδοχές της. 

Μερικά wiki περιορίζουν τη δυνατότητα επεξεργασίας του περιεχομένου τους 

μόνο στην ομάδα των εγγεγραμμένων μελών τους, παρόλο που το περιεχόμενό τους 

μπορεί να είναι ορατό σε όλους. Άλλα επιτρέπουν απεριόριστη πρόσβαση, δίνοντας 

σε οποιονδήποτε τη δυνατότητα προβολής, αλλά και επεξεργασίας του περιεχομένου 

τους, μέσα από ένα φυλλομετρητή ιστού (web browser). Με τον τρόπο αυτό 

προσφέρουν σε συνεργαζόμενες κοινότητες τη δυνατότητα να μοιράζονται γνώσεις 

και ιδέες με τη μικρότερη τεχνογνωσία, καθιστώντας τον καθένα συγγραφέα ή εν 

γένει δημιουργό περιεχομένου. Για το λόγο αυτό αποτελεί την πεμπτουσία των 

συμμετοχικών μέσων (participatory media), καθώς ένα σύνολο και όχι ένα άτομο 

είναι οι συγγραφείς των σελίδων του. 

Ο σχεδιασμός ενός wiki βασίζεται σε 12 αρχές οι οποίες αρχικά διατυπώθηκαν 

από τον Ward Cunningham, δημιουργό του λογισμικού wiki. Αυτές παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5): 
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Πίνακας 5: Βασικές αρχές σχεδιασμού ενός wiki [πηγή: http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples] 

Αρχή  Περιγραφή 

Simple 

(Απλό) 
Είναι πιο εύκολη η χρήση παρά η κακοποίησή του. 

Open 

(Ανοικτό) 

Αν μια σελίδα βρεθεί ελλιπής ή κακώς οργανωμένη, ο κάθε 

αναγνώστης μπορεί να την επεξεργαστεί κατά το δοκούν. 

Incremental 

(Στοιχειώδες) 

Σελίδες μπορούν να κάνουν αναφορά σε άλλες σελίδες, έστω και αν οι 

δεύτερες δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη. 

Organic 

(Οργανικό) 

Η δομή και το περιεχόμενο του κειμένου μιας ιστοσελίδας είναι 

ανοικτά σε επεξεργασία και περαιτέρω εξέλιξη. 

Mundane 

(Πρακτικό) 

Ένας μικρός αριθμός (ακανόνιστων) συμβάσεων κειμένου παρέχει 

πρόσβαση στον πιο χρήσιμο κώδικα της σελίδας. 

Universal 

(Καθολικό) 

Οι μηχανισμοί επεξεργασίας και οργάνωσης είναι οι ίδιοι με αυτούς 

της συγγραφής, έτσι ώστε κάθε συγγραφέας να είναι αυτόματα και 

επεξεργαστής και οργανωτής περιεχομένου. 

Overt 

(Έκδηλο) 

Η τελική μορφή του υποδεικνύει τα απαιτούμενα για τη δημιουργία 

του στοιχεία. 

Unified 

(Ενιαίο) 

Τα ονόματα των σελίδων δίνονται με απλό τρόπο, έτσι ώστε να μη 

χρειάζεται κανένα πρόσθετο πλαίσιο για την ερμηνεία τους. 

Precise 

(Ακριβές) 

Οι σελίδες έχουν αρκετά ακριβείς τίτλους, ώστε να αποφεύγονται 

συγκρούσεις ονομάτων, συνήθως με τη δημιουργία ονοματικών 

φράσεων. 

Tolerant 

(Ανεκτικό) 

Ερμηνεύσιμη συμπεριφορά (αν και ανεπιθύμητη) είναι προτιμότερη 

από λάθος μηνύματα. 

Observable 

(Παρατηρήσιμο) 

Η δραστηριότητα εντός του wiki μπορεί να παρακολουθείται και να 

επανεξετάζεται από οποιονδήποτε επισκέπτη του δικτυακού τόπου. 

Convergent 

(Συγκλίνον) 

Η επανάληψη αποθαρρύνεται όταν εντοπιστεί, εφόσον αναφερθεί 

παρόμοιο ή σχετικό περιεχόμενο. 

Τα wiki εξελίχτηκαν ταχύτατα στο πλέον διαδεδομένο εργαλείο συνεργασίας 

(collaboration tool), εξαιτίας της δυνατότητας αλληλεπίδρασης που παρέχουν, αλλά 

και της ευκολίας λειτουργίας τους. Η «συνταγή» τους είναι πολύ κατανοητή. Κάθε 

λάθος ή ζημιά διορθώνεται εύκολα, με ένα κλικ, μέσω της επιλογής «επεξεργασία» 

(edit) την οποία όλα τα wiki διαθέτουν. 

http://c2.com/cgi/wiki?WikiDesignPrinciples


Πανεπιστήμιο Αθηνών  Η χρήση των ψηφιακών συλλογικών μέσων (social media) 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας  Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) 

 - 63 - 

3.3.2 Ιστορική αναδρομή 

Η πρώτη ιστοσελίδα χαρακτηριζόμενη ως wiki ονομαζόταν Wiki Wiki Web και 

δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό προγραμματιστή Ward Cunningham. Ο 

Cunningham ξεκίνησε την ανάπτυξη του Wiki Wiki Web το 1994 και το εγκατέστησε 

στο Internet domain c2.com στις 25 Μαρτίου 1995.
30

 

Ο όρος “wiki” προέρχεται από την ομώνυμη 

Χαβανέζικη λέξη, η οποία σημαίνει γρήγορα. 

Ονομάστηκε έτσι από τον ίδιο τον Ward 

Cunningham, ο οποίος θυμόταν έναν υπάλληλο 

του εθνικού αερολιμένα της Χονολουλού να τον 

προτρέπει να επιβιβαστεί στο “wiki wiki”             

(=πολύ γρήγορο) λεωφορείο του αεροδρομίου, το 

οποίο εκτελεί δρομολόγια στις διάφορες πύλες 

του. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει: «Διάλεξα το wiki 

σαν μια αστεία λέξη, υποκατάστατη του “quick”, 

και με αυτό τον τρόπο απέφυγα να το ονομάσω 

«γρήγορο δίκτυο» (quick web), καθώς αυτή θα ήταν κατάλληλη ονομασία για ένα 

σύστημα που θα έφτιαχνε ιστοσελίδες γρήγορα».
31

 

Μια άλλη ερμηνεία θέλει τη λέξη wiki να αποτελεί ακρωνύμιο της έκφρασης 

“What I Know Is…”
32

 και να καταδεικνύει με τον τρόπο αυτό τη γνώση του κάθε 

χρήστη και τη συνεισφορά του στη γενική γνώση. 

Στις αρχές του 2000, τα wiki υιοθετήθηκαν ευρέως από επιχειρήσεις ως ένα 

συλλογικό λογισμικό (collaborative software), ένα τρόπον τινά εσωτερικό δίκτυο 

(intranet) και ένα σύστημα διαχείρισης της γνώσης (knowledge management system). 

                                                      
30

 http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory 
31

 http://c2.com/doc/etymology.html 
32

 http://www.economist.com/node/6794228?story_id=6794228 

Εικόνα 6: Τα wiki wiki λεωφορεία 

στη Χαβάη «βάφτισαν» μια από τις 

μεγαλύτερες καινοτομίες του 

παγκόσμιου ιστού.  

[πηγή: Wikipedia] 

http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
http://c2.com/doc/etymology.html
http://www.economist.com/node/6794228?story_id=6794228
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3.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Οι υπέρμαχοι των wiki προβάλλουν μια σειρά πειστικών επιχειρημάτων, για να 

υποστηρίξουν τη θέση τους σχετικά με τη χρήση των wiki σε ποικίλους τομείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, τα οποία και συνοψίζονται στα εξής: 

 Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση του περιεχομένου 

τους. 

 Είναι εύκολα τόσο στην εκμάθηση όσο και στη χρήση. 

 Δεν χρειάζονται γνώσεις πάνω στη γλώσσα HTML και η χρήση τους δεν 

απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Έτσι δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο 

περιεχόμενο και όχι στο λογισμικό. 

 Προσφέρουν εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση και την ανανέωση του 

περιεχομένου. 

 Παρέχουν τη δυνατότητα συνεργασίας στο ίδιο έργο ανθρώπων οι οποίοι δεν 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

 Από κατασκευής το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που 

γίνεται και η επαναφορά μιας προηγούμενης έκδοσης κάποιου άρθρου 

αποτελεί μια πολύ απλή διαδικασία. 

 Διευκολύνουν την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με 

περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις. 

 Δεν έχουν προκαθορισμένη δομή - συνεπώς είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος εφαρμογών. 

 Δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους και επιτρέπουν να ακουστούν όλες οι απόψεις. 

 Δίνουν βήμα για την προώθηση της σκέψης και τη βελτίωση της γνώσης. 

Τα χαρακτηριστικά των wiki έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα, αφού οτιδήποτε 

θεωρείται ως πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα και αντίστροφα 

(Καράκιζα & Θεοφανέλλης, 2009). Με αυτή τη λογική και στηριζόμενοι σε 

χαρακτηριστικά που υπό άλλες συνθήκες θεωρούνται πλεονεκτήματα, οι επικριτές 

τους υποστηρίζουν πως: 

 Η ακρίβεια του περιεχομένου, η ισορροπία, η πληρότητα, η συνέπεια και η 

αξιοπιστία μπορεί να είναι αμφισβητούμενα. 
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 Τα άρθρα εξ ορισμού είναι πάντοτε ρευστά, επεξεργάσιμα και έχουν έναν 

ανάμικτο βαθμό από ποιότητα και τελικότητα. 

 Ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο και μπορεί αυτό να 

αποτελεί υπερβολική ελευθερία για κάποιες εφαρμογές, για παράδειγμα όταν 

πρόκειται για εμπιστευτικά έγγραφα. 

 Τα wiki είναι ευάλωτα στο spam
33

 και το βανδαλισμό, αν δεν γίνουν οι 

απαραίτητες ρυθμίσεις και χειρισμοί προστασίας. 

 Η ευελιξία της δομής ενός wiki μπορεί να σημαίνει ότι η πληροφορία γίνεται 

ανοργάνωτη. 

3.3.4 Συμμετοχική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia αποτελεί το πλέον δημοφιλές wiki. 

Είναι μία διεθνής, ελεύθερου περιεχομένου, εξελισσόμενη δια συνεργασίας 

εγκυκλοπαίδεια, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.wikipedia.org. Με 

λογότυπό της μια ημιτελή σφαίρα (εν είδει υδρογείου) κατασκευασμένη με κομμάτια 

πάζλ, που το καθένα έχει πάνω του ένα γράμμα από διάφορες αλφαβήτους του 

κόσμου, συμβολίζει τη συνεχή κατασκευή μιας εγκυκλοπαίδειας απευθυνόμενης σε 

χρήστες σε όλο τον κόσμο. 

Το έργο ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2001, ως συμπλήρωμα στη γραμμένη από 

ειδήμονες Nupedia, με ιδρυτές τους Larry Sanger και Jimmy Wales, και λειτουργεί 

μέχρι σήμερα από το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Wikimedia (Wikimedia Foundation). 

Γράφεται σε συνεργασία από εθελοντές με το λογισμικό wiki, γεγονός το οποίο 

σημαίνει ότι τα λήμματά της μπορούν να προστεθούν ή να υποστούν επεξεργασία 

από τον καθένα, με μόνη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης της. 

Η αγγλική έκδοση περιλαμβάνει περισσότερα από 3.900.000 άρθρα με 100.000 

τακτικούς ενεργούς συνεισφέροντες. Η δημοτικότητα της Wikipedia αυξάνεται 

σταθερά τα τελευταία χρόνια και έτσι διάφορα αδελφά προγράμματα έχουν γεννηθεί, 

                                                      
33

 Μαζική αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων τα οποία απευθύνονται σε ένα σύνολο παραληπτών 

του διαδικτύου, χωρίς αυτοί να το επιθυμούν και χωρίς να έχουν συνειδητά προκαλέσει την 

αλληλογραφία με τον εν λόγω αποστολέα. 

http://www.wikipedia.org/
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όπως το Wiktionary (Βικιλεξικό), τα Wikibooks (Βικιβιβλία) και τα Wikinews 

(Βικινέα). 

Παρά το γεγονός ότι η πολιτική της Wikipedia ασπάζεται τις αρχές της 

επαληθευσιμότητας και της ουδέτερης οπτικής, οι κατά καιρούς επικρίσεις 

περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για χαμηλή ποιότητα των κειμένων, ανακριβείς ή 

ανακόλουθες πληροφορίες και ακατάλληλο περιεχόμενο. 

Αν και το κύρος της ως πηγής αναφοράς είναι αμφισβητούμενο, φαίνεται πως η 

Wikipedia έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Κατατάσσεται σταθερά 

ανάμεσα στα δέκα δημοφιλέστερα site παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

συνολικά 285 επίσημες wikipedias καταλογογραφημένες στο ίδρυμα Wikimedia. Οι 

πολύ πρόσφατες εξελίξεις μάλιστα θεωρούν αυτή ως το βασικό λόγο διακοπής της 

έντυπης έκδοσης της ιστορικής εγκυκλοπαίδειας Britannica, μετά από 244 χρόνια 

συνεχούς παρουσίας (Gillmor, 2012). 

 

Εικόνα 7: Στις 18 Ιανουαρίου 2012 η Wikipedia ανέστειλε για μία ημέρα τη λειτουργία της, 

ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς τα νομοσχέδια SOPA και PIPA, με αποτέλεσμα την έντονη 

αντίδραση των απανταχού δικτυωμένων χρηστών της. 

[πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_SOPA_and_PIPA] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protests_against_SOPA_and_PIPA
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3.4 Το wiki ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

3.4.1 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

Η χρήση των wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από αρκετές 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, με βασικότερες δύο εξ αυτών. Η πρώτη αναφέρεται ως 

συνεργατική μάθηση (cooperative/collaborative learning) και η δεύτερη ως θεωρία 

του εποικοδομητισμού (constructivist paradigm). 

Στη συνεργατική μάθηση, οι μαθητές εργάζονται σε ετερογενείς ομάδες και η 

συνεργασία αυτή οδηγεί τα μεμονωμένα μέλη στην απόκτηση της γνώσης. Αυτός ο 

τρόπος μάθησης οδηγεί σε θετική αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας, ατομική 

ευθύνη, πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση και κατάλληλη χρήση των 

συνεργατικών δεξιοτήτων (Schaffert et al., 2006). Οι ομάδες μαθητών επιτυγχάνουν 

υψηλότερα επίπεδα σκέψης και διατηρούν πληροφορίες περισσότερο, συγκριτικά με 

μαθητές που δρουν ατομικά (Johnson & Johnson, 1986). 

Τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά των wiki τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα 

για συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς ενισχύουν την ασύγχρονη 

επικοινωνία και τη συμμετοχική μάθηση μεταξύ των μαθητών και προωθούν τη 

συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό (De Pedro et al., 2006). Επιπλέον τα wiki 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλατφόρμα γνώσεων για την κοινότητα, τα μέλη της 

οποίας μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους, να παρουσιάσουν ενδιαφέροντα 

στοιχεία, να συνεργαστούν και να συζητήσουν διάφορα θέματα. 

Από την άλλη πλευρά, η θεωρία του εποικοδομητισμού υποστηρίζει πως η 

γνώση δεν είναι δεδομένη, αλλά είναι κάτι το οποίο οικοδομείται. Σύμφωνα με το 

Jean Piaget, κύριο εκπρόσωπο αυτή της θεώρησης, η βασική ιδέα του 

εποικοδομητισμού είναι πως η μάθηση πρέπει να εμπλέκει τους μαθητές σε μια 

ουσιαστική διαδικασία. (Chao & Parker, 2007): 

 Ενεργός και καθοδηγητική. Ζητούμενο αποτελεί η εμπλοκή των μαθητών σε 

αλληλεπιδράσεις και εξερευνήσεις με εκπαιδευτικό υλικό και η παροχή 

ευκαιριών για παρατήρηση από μέρους τους των αποτελεσμάτων που έχουν οι 

χειρισμοί τους. 
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 Εποικοδομητική και στοχαστική. Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να ενσωματώσουν τις νέες ιδέες στην προηγούμενη γνώση τους, έτσι ώστε να 

βρουν το νόημα και να κατακτήσουν τη γνώση μέσω του στοχασμού. 

 Σκόπιμη. Πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να εκφράσουν τους 

μαθησιακούς τους στόχους και να παρακολουθούν την πρόοδο για την 

επίτευξή τους. 

 Αυθεντική, με προκλήσεις και ενταγμένη στον πραγματικό κόσμο. Με αυτό 

τον τρόπο διευκολύνεται η καλύτερη κατανόηση. 

  Συνεργατική και διαλογική. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, για να αποσαφηνίσουν και να μοιραστούν ιδέες, 

να ζητήσουν βοήθεια, να διαπραγματευθούν προβλήματα και να συζητήσουν 

πιθανές λύσεις. 

Τα wiki επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν συνεργατικά στην 

οικοδόμηση της γνώσης και ευνοούν το συλλογικό προβληματισμό. Κατά συνέπεια, 

εξαιτίας της ευέλικτης λειτουργικότητας τους, προσφέρουν την πολυτέλεια 

εκτενέστερης συνεργατικής και εποικοδομητικής μάθησης σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (McMullin, 2005). 

Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις της μάθησης οι οποίες βρίσκουν την ιδανική 

εφαρμογή τους μέσα από τη χρήση ενός wiki, παρ’ όλα αυτά, υπό μια ευρεία έννοια, 

ένα wiki μπορεί να θεωρηθεί μαθησιακό αντικείμενο, εάν περιέχει έναν εκπαιδευτικό 

σκοπό (Nash, 2005). 

3.4.2 Εκπαιδευτικές χρήσεις 

Μολονότι τα wiki μετράνε πάνω από 15 χρόνια ζωής, η χρήση τους στην τάξη 

είναι μία σχετικά νέα πρακτική. Μια αναζήτηση στη βιβλιογραφία αποκαλύπτει την 

τρέχουσα πραγματικότητα της χρήσης των wiki στην εκπαίδευση. Υπάρχει κάποια 

ποικιλία εφαρμογών, κυρίως σε γραπτές εργασίες, ομαδικές εργασίες (project), αλλά 

και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Παρακάτω σημειώνεται κατάλογος πιθανών εκπαιδευτικών χρήσεων των wiki 

(Duffy & Bruns, (2006): 



Πανεπιστήμιο Αθηνών  Η χρήση των ψηφιακών συλλογικών μέσων (social media) 

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας  Το παράδειγμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής 

και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης  και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) 

 - 69 - 

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα wiki για την ανάπτυξη 

ερευνητικών εργασιών, με μια συνεχιζόμενη τεκμηρίωση της δουλειάς τους. 

 Οι μαθητές μπορούν να προσθέτουν περιλήψεις των σκέψεών τους από τις 

προτεινόμενες πηγές που μελετούν, δημιουργώντας μια συνεργατικά 

σχολιασμένη βιβλιογραφία σε ένα wiki. 

 Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος δημοσίευσης από πλευράς των 

εκπαιδευτικών της διδακτέας ύλης, φυλλαδίων και εν γένει εκπαιδευτικού 

υλικού, στα οποία οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση, καθώς και τη 

δυνατότητα να τα σχολιάζουν και να συζητούν σχετικά με αυτά. 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα wiki ως μια γνωστική βάση 

όπου τους επιτρέπεται να μοιραστούν σκέψεις αναφορικά με πρακτικές 

διδασκαλίας. 

 Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση εννοιών. Είναι 

χρήσιμο εργαλείο για την ανταλλαγή ιδεών και την επεξεργασία 

συγκεκριμένων θεμάτων. 

 Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρουσίασης περιεχομένου, 

αντικαθιστώντας «παραδοσιακά» λογισμικά, με τους μαθητές να είναι σε θέση 

να σχολιάσουν άμεσα και να επανέλθουν οποιαδήποτε στιγμή στο 

περιεχόμενο αυτό. 

Είναι βέβαιο ότι, πλέον όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορούν ακόμη να 

σχεδιασθούν και να χρησιμοποιηθούν ποικίλες καινοτόμες χρήσεις για τα wiki στην 

τάξη. Ωστόσο, είναι βασικό να τονιστεί πως το εργαλείο από μόνο του, όσο απλό και 

ευέλικτο και αν είναι, δεν μπορεί να πραγματώσει και να προωθήσει τη 

συνεργατικότητα, αν αυτή δεν προωθείται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της 

εκπαιδευτικής τάξης, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και αποτελούν την 

κινητήρια δύναμη της διαδικασίας. 
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3.5 Εργαλεία δημιουργίας wiki 

3.5.1 Λογισμικά wiki 

Για τη δημιουργία ενός wiki υπάρχουν δύο βασικές επιλογές και πολλά εργαλεία 

εντασσόμενα σε αυτές. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει την εγκατάσταση και χρήση 

κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού. Το λογισμικό wiki (wiki software) περικλείει 

όλο το απαιτούμενο λογισμικό για να λειτουργήσει ένα wiki, καθώς και ένα 

διακομιστή (web server), όπως ο Apache. Αντίθετα η μηχανή wiki (wiki machine) 

εφαρμόζει μόνο την τεχνολογία wiki (wiki technology). Σε μερικές περιπτώσεις, ο 

server και η μηχανή wiki συνυπάρχουν σε ένα αυτόνομο σύστημα, κάτι που καθιστά 

ευκολότερη την εγκατάστασή τους. 

Η πλειοψηφία των μηχανών wiki είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και 

αναπτύσσονται δια συνεργασίας (collaboratively). Στην περίπτωση χρήσης των εν 

λόγω λογισμικών γίνεται πλέον λόγος για αυτοφιλοξενούμενα wiki, τα οποία 

εγκαθίστανται απευθείας σε έναν προσωπικό ή εκπαιδευτικό server και απαιτούν μια 

κάποια τεχνογνωσία. 

3.5.2 Υπηρεσίες φιλοξενίας wiki 

Μία υπηρεσία φιλοξενίας wiki (wiki hosting service ή wiki farm) παρέχει 

ουσιαστικά ένα διακομιστή ή μια σειρά διακομιστών, που προσφέρουν στους χρήστες 

εργαλεία για να απλοποιήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη wiki. Αποτελούν το 

επόμενο βήμα μετά τα λογισμικά wiki και προτιμώνται πλέον από τους χρήστες, γιατί 

δεν απαιτούν εγκατάσταση, αλλά ούτε και διαχείριση του server από τον χρήστη. 

Πολλές από τις πλέον γνωστές σήμερα υπηρεσίες φιλοξενίας wiki ξεκίνησαν στα 

μέσα του 2000, συμπεριλαμβανομένων των Wikia (2004), PBworks (2005), Wetpaint 

(2005), Wikispaces (2005) και Wikidot (2006). 
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3.6 Κριτήρια επιλογής εργαλείου 

Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή εργαλείου για τη δημιουργία ενός wiki 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα (Schwartz et al., 2004): 

 Κόστος (cost) 

- Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα ή επί πληρωμή χρήση. 

- Tέλη αδείας (license fees). 

- Υποστηριζόμενη γλώσσα προγραμματισμού (programming language). 

 Πολυπλοκότητα (complexity) 

- On line τεχνική υποστήριξη. 

- Υποστήριξη μέσω e-mail / τηλέφωνο / fax / forum. 

- Κοινότητα χρηστών. 

 Έλεγχος (control) 

- Προστασία με κωδικό πρόσβασης των βασικών σελίδων (core pages). 

- Επίπεδα των δικαιωμάτων πρόσβασης και επεξεργασίας των χρηστών. 

- Λογαριασμοί μαθητών. 

- Εύκολη αποκατάσταση βλάβης ή διαγραφής σελίδων. 

 Σαφήνεια (clarity) 

- Ευρετήριο / χάρτης πλοήγησης. 

- Ιεραρχία σελίδας. 

- Ιστορικό όλων των εκδόσεων μιας σελίδας και παρακολούθηση των 

αναθεωρήσεων (revision tracking). 

- Αρχειοθέτηση όλων των σελίδων. 

- Δημιουργία νέων σελίδων. 

- Διαγραφή σελίδας. 

- Προσδιορισμός νέου περιεχομένου (σύγκριση εκδόσεων). 

- Κοινοποίηση αλλαγών μέσω e-mail. 

 Κοινό Τεχνικό Πλαίσιο (Common Technical Framework [CTF]) 

- Επεξεργάσιμο από οποιονδήποτε. 

- Συμβατό με τους δημοφιλείς φυλλομετρητές (browsers). 

- Επίλυση διενέξεων ταυτόχρονης επεξεργασίας. 
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- Απλό κείμενο αποθήκευσης σε κώδικα ASCII. 

 Χαρακτηριστικά (features) 

- Επεξεργασία WYSIWYG (What You See Is What You Get). 

- Υποστήριξη HTML. 

- Επεξεργασία κειμένου (πλάγια / έντονα γράμματα, μέγεθος, χρώμα). 

- Εισαγωγή εικόνων / υπερσυνδέσμων / πινάκων. 

- Κατάλογοι (με αρίθμηση, κουκκίδες). 

- Εισαγωγή πολυμέσων (streaming audio / video). 

- Αναζήτηση. 

- Ορθογραφικός έλεγχος. 

- Σύστημα πρόσθετων στοιχείων (plugin system). 

- Πρότυπα σελίδας (page templates). 

- Γραμμή εργαλείων. 

- Hμερολόγιο. 

- RSS. 

- Εργαλεία σχεδίασης. 

- Σχόλια. 

- Σύγχρονη επικοινωνία με μηνύματα κειμένου. 

3.6.1 Συγκριτική επισκόπηση των λογισμικών wiki 

Ο κατάλογος με τα λογισμικά wiki περιλαμβάνει περίπου 60 τίτλους, αριθμός 

αυξανόμενος με γεωμετρική πρόοδο ημέρα με την ημέρα. Ανάμεσα σε αυτά, τα πέντε 

που κερδίζουν σε δημοφιλία είναι τα:
 34

 

1. MediaWiki: Δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λογισμικό wiki, γραμμένο σε γλώσσα 

προγραμματισμού PHP. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη δημιουργία της 

Wikipedia. Πλέον χρησιμοποιείται από πολλούς άλλους ιστοτόπους του μη 

κερδοσκοπικού ιδρύματος Wikimedia. 
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Εικόνα 8: Screenshot της αρχικής σελίδας του λογισμικού MediaWiki. 

 

2. DokuWiki: Απλό στη χρήση του λογισμικό wiki, με κύριο σκοπό τη 

δημιουργία εγγράφων κάθε είδους. Απευθύνεται σε ομάδες εργασίας και 

μικρές επιχειρήσεις. Διευκολύνει τη δημιουργία δομημένων κειμένων χωρίς 

την ανάγκη ύπαρξης βάσης δεδομένων. 

 

Εικόνα 9: Screenshot της αρχικής σελίδας του λογισμικού DocuWiki. 

 

3. Tiki Wiki: Ανοιχτού κώδικα σύστημα ομάδων (groupware) και διαχείρισης 

περιεχομένου, γραμμένο σε ΡΗΡ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

δημιουργήσει ιστοσελίδες, εσωτερικά δίκτυα (intranets), blog, forum και 

δωμάτια συζητήσεων (chatrooms). 
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Εικόνα 10: Screenshot της αρχικής σελίδας του λογισμικού Tiki Wiki. 

 

4. TWiki: Ένα δομημένο σε γλώσσα προγραμματισμού Perl λογισμικό wiki, το 

οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πλατφορμών συνεργασίας. Η 

λειτουργικότητά του μπορεί να επεκταθεί με χρήση πρόσθετων (plugins). 

 

Εικόνα 11: Screenshot της αρχικής σελίδας του λογισμικού TWiki. 
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5. PmWiki: Ένα σύστημα wiki για τη συνεργατική δημιουργία και επιμέλεια 

δικτυακών τόπων. 

 

Εικόνα 12: Screenshot της αρχικής σελίδας του λογισμικού PmWiki. 

 

Πίνακας 6: Συνοπτική παρουσίαση των πέντε δημοφιλέστερων λογισμικών wiki. 

Λογισμικά / έτος 

κυκλοφορίας  

(wiki software) 

Διεύθυνση Ιστού  

(url) 

Ελεύθερο & 

ανοιχτού κώδικα 

(free & open 

source) 

Γλώσσα 

προγρ/μού 

(programming 

language) 

Κόστος 

(cost) 

DocuWiki (2004) www.dokuwiki.org  PHP δωρεάν 

MediaWiki 

(2002) 
www.mediawiki.org  PHP δωρεάν 

PmWiki (2002) www.pmwiki.org  PHP δωρεάν 

Tiki Wiki (2002) tiki.org  PHP δωρεάν 

TWiki (1998) twiki.org  Perl, JavaScript 

δωρεάν ή επί 

πληρωμή φιλοξενία 

στο twiki.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.dokuwiki.org/
http://www.mediawiki.org/
http://www.pmwiki.org/
http://info.tiki.org/tiki-index.php
http://twiki.org/
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Πίνακας 7: Συγκριτική επισκόπηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών ενός λογισμικού wiki. 

Λογισμικά  

(wiki 

software) 

Προεπισκόπηση 

αλλαγών 

(preview) 

Περίληψη 

αλλαγών 

(change 

summary) 

Ιστορικό 

σελίδας 

(page 

history) 

Αναθεωρήσεις 

σελίδας 

(page 

revisions) 

Σύστημα 

πρόσθετων 

στοιχείων 

(plugin system) 

DocuWiki    απεριόριστες  

MediaWiki    απεριόριστες  

PmWiki    απεριόριστες  

Tiki Wiki    απεριόριστες  

TWiki    απεριόριστες  

Στον παραπάνω πίνακα
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 (Πίνακας 7) φαίνεται πως τα πέντε πιο δημοφιλή 

λογισμικά για τη δημιουργία wiki διαθέτουν όλες εκείνες τις σημαντικές επιλογές, οι 

οποίες εναρμονίζονται με το καθοριστικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας wiki, 

δηλαδή την ευκολία με την οποία οι σελίδες μπορούν να δημιουργηθούν, να 

ενημερωθούν και εν γένει να υποστούν αλλαγές. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των wiki που έχουν να κάνουν με την 

ευχρηστία και τον έλεγχο, κυρίως όταν η χρήση έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό, 

οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των λογισμικών φαίνονται παρακάτω (πίνακες 8 & 9): 

Πίνακας 8: Σύγκριση βασικών επιλογών των λογισμικών wiki για επεξεργασία μιας σελίδας. 

Λογισμικά  

(wiki 

software) 

Γραμμή 

εργαλείων 

(toolbar) 

Σύναψη 

αρχείων 

(file 

attachments) 

Ενσωμάτωση 

αρχείων Flash 

(embedded 

flash) 

Ενσωμάτωση 

βίντεο  

(embedded 

video) 

Επεξεργασία 

εικόνων 

(image 

editing) 

DocuWiki    με plugin  

MediaWiki   με plugin με plugin  

PmWiki  προαιρετική με plugin με plugin με plugin 

Tiki Wiki      

TWiki με plugin  με plugin με plugin με plugin 

                                                      
35

 Οι πίνακες για τη συγκριτική ανάλυση των λογισμικών wiki δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του 

ιστοχώρου http://www.wikimatrix.org. 

http://www.wikimatrix.org/
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Πίνακας 9: Σύγκριση χαρακτηριστικών ευχρηστίας και ελέγχου των λογισμικών wiki για εκπαιδευτική χρήση. 

Λογισμικά  

(wiki 

software) 

Λογαριασμοί 

μαθητών 

(student 

accounts) 

WYSIWYG  

editing 

Σχόλια 

(comments) 

Αναζήτηση 

(search) 

Πρότυπα 

σελίδας  

(page 

templates) 

Έλεγχος 

πρόσβασης 

(page access 

control) 

DocuWiki  με plugin με plugin    

MediaWiki  με plugin 
σελίδες 

συζητήσεων 
   

PmWiki   με plugin    

Tiki Wiki   
σε επίπεδα 

(threaded) 
   

TWiki   
σε επίπεδα 

(threaded) 
   

Μια ερμηνεία των δεδομένων των πινάκων δείχνει πως το λογισμικό το οποίο 

ευνοεί την εκπαιδευτική αξιοποίησή του είναι το Tiki Wiki, καθώς διαθέτει a priori 

και χωρίς την ανάγκη επιπλέον πολύπλοκων ενεργειών όλα τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά ώστε να διαθέτει ο χρήστης ένα περιβάλλον εργασίας wiki εύχρηστο, 

είτε πρόκειται για έμπειρους χρήστες είτε για λιγότερο εξοικειωμένους, όπως 

ενδεχομένως είναι οι μαθητές. 

Αν παρ’ όλα αυτά κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να «στήσει» το wiki του 

εγκαθιστώντας τοπικά και χρησιμοποιώντας ένα από τα διαθέσιμα εξειδικευμένα 

λογισμικά, υπάρχει και η δεύτερη επιλογή χρήσης κάποιας υπηρεσίας φιλοξενίας 

wiki. 

3.6.2 Συγκριτική επισκόπηση υπηρεσιών φιλοξενίας wiki 

Ο κατάλογος των υπηρεσιών φιλοξενίας wiki περιλαμβάνει 30 περίπου 

ιστοχώρους που επιτρέπουν τη δημιουργία wiki σε διακομιστή παρεχόμενο από 

τρίτους. Από αυτές, οι πέντε που φαίνεται να προτιμά η πλειονότητα των χρηστών 

είναι οι:
 36
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1. PBworks: Εμπορικό σύστημα συνεργατικής, σε πραγματικό χρόνο, 

επεξεργασίας (real-time collaborative editing [RTCE]). 

 

Εικόνα 13: Screenshot της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας φιλοξενίας wiki, PBworks. 

 

2. Wetpaint: Ιστοχώρος με περιεχόμενο παραγόμενο από τους χρήστες. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ιστοσελίδων, εσωτερικών δικτύων 

(intranets), blog, forum και chatrooms. 

 

Εικόνα 14: Screenshot της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας φιλοξενίας wiki, Wetpaint. 

 

3. Wikia: Δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας για wiki. Είναι δωρεάν για τους 

αναγνώστες (writers) και συντάκτες (editors), ενώ τα περισσότερα έσοδά της 

απορρέουν από διαφημίσεις. 
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Εικόνα 15: Screenshot της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας φιλοξενίας wiki, Wikia. 

 

4. Wikidot: Πολωνική υπηρεσία φιλοξενίας wiki. Κατέχει, λειτουργεί και 

στηρίζει την κοινότητα των βασισμένων σε wiki εγχειρημάτων στο δίκτυο 

Wikidot.com. 

 

Εικόνα 16: Screenshot της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας φιλοξενίας wiki, Wikidot. 

 

5. Wikispaces: Δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας wiki. Με ετήσια συνδρομή 

παρέχονται προηγμένα χαρακτηριστικά για επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις. 
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Εικόνα 17: Screenshot της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας φιλοξενίας wiki, Wikispaces. 

 

Πίνακας 10: Συνοπτική παρουσίαση των πέντε δημοφιλέστερων υπηρεσιών φιλοξενίας wiki. 

Υπηρεσίες 

φιλοξενίας wiki και 

έτος δημιουργίας 

(wiki hosting 

services) 

Διεύθυνση Ιστού  

(url) 

Άδεια 

περιεχομένου 

(content license) 

Κόστος 

(cost) 

Εκχώρηση 

ονόματος χώρου 

(separate 

domain name) 

PBworks (2005) pbworks.com - 
δωρεάν ή  

επί πληρωμή 
 

Wetpaint (2005) www.wetpaintcentral.com Creative Commons 
δωρεάν ή  

επί πληρωμή 
 

Wikia (2005) www.wikia.com Creative Commons δωρεάν  

Wikidot (2006) www.wikidot.com 

προεπιλογή 

Creative Commons, 

αλλά και GNU FDL 

κ.α. 

δωρεάν ή  

επί πληρωμή 
 

Wikispaces (2005) www.wikispaces.com 
Creative Commons, 

GNU FDL, κ.α. 

δωρεάν ή  

επί πληρωμή 
 

 

 

 

 

http://pbworks.com/
http://www.wetpaintcentral.com/
http://www.wikia.com/
http://www.wikidot.com/
http://www.wikispaces.com/
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Πίνακας 11: Συγκριτική επισκόπηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας φιλοξενίας wiki. 

Υπηρεσίες 

φιλοξενίας wiki  

(wiki hosting 

services) 

Προεπισκόπηση 

αλλαγών 

(preview) 

Περίληψη 

αλλαγών 

(change 

summary) 

Ιστορικό 

σελίδας 

(page 

history) 

Αναθεωρήσεις 

σελίδας 

(page 

revisions) 

Σύστημα 

πρόσθετων 

στοιχείων 

(plugin system) 

PBworks    απεριόριστες  

Wetpaint    απεριόριστες  

Wikia    απεριόριστες  

Wikidot    απεριόριστες  

Wikispaces    απεριόριστες  

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα
37

 (Πίνακας 11) παρατηρεί κανείς ότι οι 

πιο δημοφιλείς υπηρεσίες φιλοξενίας wiki διαθέτουν (με εξαίρεση τα Wikidot και 

Wikispaces, καθώς δεν διατίθεται σύστημα προσθήκης plugin) όλες τις απαραίτητες 

επιλογές προκειμένου να διευκολύνουν τη δημιουργία και επεξεργασία των σελίδων 

τους. 

Στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των wiki στο κομμάτι της ευχρηστίας και του 

έλεγχου, οι διαφοροποιήσεις είναι περισσότερο εμφανείς. 

Πίνακας 12: Σύγκριση βασικών επιλογών των υπηρεσιών φιλοξενίας wiki για επεξεργασία μιας σελίδας. 

Υπηρεσίες 

φιλοξενίας wiki  

(wiki hosting 

services) 

Γραμμή 

εργαλείων 

(toolbar) 

Σύναψη 

αρχείων 

(file 

attachments) 

Ενσωμάτωση 

αρχείων Flash 

(embedded 

flash) 

Ενσωμάτωση 

βίντεο  

(embedded 

video) 

Επεξεργασία 

εικόνων 

(image 

editing) 

PBworks      

Wetpaint      

Wikia      

Wikidot      

Wikispaces      
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 Οι πίνακες για τη συγκριτική ανάλυση των υπηρεσιών φιλοξενίας wiki δημιουργήθηκαν με τη 

βοήθεια του ιστοχώρου http://www.wikimatrix.org. 

http://www.wikimatrix.org/
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Στην επεξεργασία μιας σελίδας οι επιλογές είναι φαινομενικά κοινές. Εξαίρεση 

αποτελεί η Wikia η οποία δεν υποστηρίζει αρχεία flash, αλλά και η PBworks, η μόνη 

ιστοσελίδα η οποία επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων. Εντούτοις, δεν ισχύει το ίδιο 

στον τομέα της ευχρηστίας και του ελέγχου. 

Πίνακας 13: Σύγκριση χαρακτηριστικών ευχρηστίας και ελέγχου των υπηρεσιών φιλοξενίας wiki για εκπαιδευτική χρήση. 

Υπηρεσίες 

φιλοξενίας 

wiki  

(wiki hosting 

services) 

Λογαριασμοί 

μαθητών 

(student 

accounts) 

WYSIWYG  

editing 

Σχόλια 

(comments) 

Αναζήτηση 

(search) 

Πρότυπα 

σελίδας  

(page 

templates) 

Έλεγχος 

πρόσβασης 

(page access 

control) 

PBworks   
σε επίπεδα 

(threaded) 
   

Wetpaint   
σε επίπεδα 

(threaded) 
   

Wikia   
σελίδες 

συζητήσεων 
   

Wikidot   
σε επίπεδα 

(threaded) 
   

Wikispaces   
σελίδες 

συζητήσεων 
   

Επιλογή για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών -εξαιρετικά σημαντική όταν 

πρόκειται για εκπαιδευτική χρήση, περίπτωση κατά την οποία η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται- διαθέτουν μόνο δύο από τις πέντε υπηρεσίες 

(PBworks και Wikispaces). Επιπλέον επεξεργασία τύπου What You See Is What You 

Get, που απαλλάσσει τον χρήστη από την περίπλοκη διαδικασία εκμάθησης της 

γλώσσας σήμανσης wiki, διαθέτουν τρεις στις πέντε (PBworks, Wetpaint και 

Wikispaces). 

Μια συνολική θεώρηση όλων των παραπάνω αναδεικνύει ιδανική πλατφόρμα 

φιλοξενίας wiki εκπαιδευτικού χαρακτήρα, την PBworks, καθώς συγκριτικά φαίνεται 

να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ευχρηστίας, λειτουργικότητας και 

ασφάλειας, σε συνδυασμό με ένα ευχάριστο και εύκολο περιβάλλον εργασίας. 
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3.7 Η πλατφόρμα PBworks 

Η σελίδα PBworks (πρώην PBwiki) δημιουργήθηκε στις 30 Μαΐου 2005 από 

τρεις απόφοιτους του Πανεπιστημίου του Stanford, τους David Weekly, Ramit Sethi, 

και Nathan Schmidt και εδρεύει στην περιοχή San Mateo της California. Το 

ευφάνταστο όνομά της επιδιώκει να υποδηλώσει πως μέσα από τη συγκεκριμένη 

σελίδα η ανάπτυξη ενός wiki είναι τόσο εύκολη όσο και η προετοιμασία ενός 

σάντουιτς με φυστικοβούτυρο (Peanut Butter sandwich). 

Η σελίδα δημοσιεύτηκε επισήμως τον Ιούνιο του 2005 και μέσα σε 48 ώρες 

είχαν δημιουργηθεί πάνω από 1.000 wiki. Σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.000.000 wiki, 

με περισσότερα από 300.000 για εκπαιδευτική χρήση.
38

 

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού (account) 

από μέρους των χρηστών, όταν όμως πρόκειται για εκπαιδευτική χρήση παρέχει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ψευδολογαριασμών για τους μαθητές, έτσι ώστε να μη 

χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες του να δημιουργούν βασικού τύπου wikis δωρεάν, καθώς 

και να τα αναβαθμίζουν σε premium wiki με κάποιο χρηματικό αντίτιμο, αποκτώντας 

έτσι πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως χρώματα, λογότυπα, μεγαλύτερη 

χωρητικότητα, αυξημένη ασφάλεια, δυνατότητα απόκρυψης σελίδων σε κατά τα άλλα 

δημόσια wikis κ.ά. Τα wikis που δημιουργούνται μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε 

ιδιωτικά (ορατά μόνο από όσους προσκαλούνται να συμμετέχουν σε αυτά). 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση (edit) του wiki απαιτείται ο εκάστοτε χρήστης να 

έχει συνδεθεί σε αυτό (log in). Ο διαχειριστής (administrator) είναι εκείνος ο οποίος 

δίνει άδεια πρόσβασης στο wiki του, είτε περιορισμένη (page-level only, reader) είτε 

με περισσότερα δικαιώματα (writer, editor ή ακόμη και administrator). 

Η PBworks δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς των wikis, εφόσον το 

επιθυμούν, να χρησιμοποιήσουν έτοιμα, πρότυπα, μοντέλα (templates) 

δημιουργημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλα για επιχειρήσεις, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά. Παρέχεται στους χρήστες με αυτό τον τρόπο ένα πλαίσιο, 

ένας σκελετό πάνω στον οποίο μπορούν να εργαστούν. 

                                                      
38
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Μια σελίδα στο wiki εμφανίζει δύο βασικές καταστάσεις. Η πρώτη είναι η 

κατάσταση προβολής (view mode) και η δεύτερη η κατάσταση επεξεργασίας (edit 

mode). Σε view mode δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή (προσθήκη, διόρθωση, 

διαγραφή). Οι όποιες αλλαγές καθίστανται εφικτές μόνο όταν η σελίδα βρίσκεται σε 

edit mode. Μετά την επεξεργασία ο χρήστης κάνει αποθήκευση (save) και όποιο 

περιεχόμενο έχει τροποποιηθεί αποθηκεύεται. 

Ορισμένες από τις επιλογές της σελίδας στους χρήστες της είναι να τους 

επιτρέπει να «ανεβάσουν» (upload) αρχεία στο wiki τους, καθώς και η προσθήκη 

plug in για πολυμέσα τα οποία εμπλουτίζουν τις σελίδες, όπως φωτογραφίες και 

βίντεο. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα καλύτερης κατηγοριοποίησης των σελίδων 

μέσα σε φακέλους και η χρήση λέξεων-κλειδί (tags), με αποτέλεσμα την καλύτερη 

οργάνωση του wiki. 

Κάθε αναπτυσσόμενο wiki είναι εφοδιασμένο από κατασκευής με κάποιες 

βασικές λειτουργίες. Υπάρχει κατ’ αρχάς μηχανή αναζήτησης (search), η οποία 

λειτουργεί με λέξεις-κλειδί. Επιπλέον δυνατότητα η επονομαζόμενη sidebar, ένα 

πλαίσιο στα δεξιά της σελίδας, ορατό από κάθε σελίδα του wiki, το οποίο μπορεί να 

δεχτεί τις πληροφορίες τις οποίες θέλει ο χρήστης να κοινοποιήσει στο κοινό που το 

επισκέπτεται. 

Αναλύοντας τις ρυθμίσεις του wiki, διακρίνουμε τα εξής: 

 Βασικές ρυθμίσεις (basic settings). Αφορούν στα χρώματα και γενικά τη 

μορφή του wiki. Σε αυτές εμφανίζονται συν τοις άλλοις ο τίτλος και η 

περιγραφή του, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής (export) όλων των 

περιεχομένων του wiki και αποθήκευσής τους σε ένα συμπιεσμένο (zip) 

αρχείο. 

 Έλεγχος πρόσβασης (access control). Στο τμήμα αυτό ρυθμίζονται τα θέματα 

τα αφορώντα στην ασφάλεια του wiki, καθώς και τις ενημερώσεις για τυχόν 

αλλαγές του, τα οποία δέχονται οι χρήστες στο ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο. Επιπλέον, αποτελεί το χώρο στον οποίο δίνεται η επιλογή 

δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών (classroom accounts). 
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 Προχωρημένες επιλογές (advanced settings). Μεταξύ αυτών υπάρχει και 

εκείνη της ολοκληρωτικής διαγραφής (delete) του wiki, την οποία έχει βέβαια 

μόνο ο δημιουργός του. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια η ιστοσελίδα, αναγνωρίζοντας τη χρηστικότητα 

ενός wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ειδικό κομμάτι απευθυνόμενο στους 

εκπαιδευτικούς, παρέχοντάς τους βασικές οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας στην 

τάξη. 

Σε παρακάτω κεφάλαιο θα αναλυθεί η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας σε μια 

εκπαιδευτική παρέμβαση που αφορά στη χρήση wiki στην Π.Ε. 
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4. Μεθοδολογία έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό, ερμηνεύεται η επιλογή της μεθοδολογίας για τη διερεύνηση 

των ερευνητικών ερωτημάτων και διευκρινίζονται τα εργαλεία τα οποία επιλέχθηκαν 

και αξιοποιήθηκαν. 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η βιβλιογραφική μελέτη-αναζήτηση έδειξε ότι, σε διεθνές επίπεδο, έχουν 

υλοποιηθεί σημαντικές και επιτυχημένες προσπάθειες ενσωμάτωσης των συλλογικών 

ψηφιακών μέσων στην Π.Ε. Κατά συνέπεια, άρχισε να συγκεκριμενοποιείται η 

ανάγκη αναζήτησης ενός πλαισίου για την ενσωμάτωση και χρήση των μέσων αυτών 

στην ελληνική πραγματικότητα και συγκεκριμένα στους επίσημους φορείς οι οποίοι 

έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας για να παρέχουν τυπική, μη τυπική, αλλά 

και άτυπη Π.Ε. και είναι τα Κ.Π.Ε. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου 

προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία προσδιορίζονται και διατυπώνονται 

πιο συγκεκριμένα ως ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας: 

1. «Κατά πόσο τα συλλογικά ψηφιακά μέσα αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο 

συνεχούς ενεργοποίησης των μαθητών σε θέματα τα οποία άπτονται της Π.Ε.;» 

Οι διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές μελετήθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

αποδεικνύουν ότι τα social media αποτελούν πολύ «δυνατό χαρτί» στην προσπάθεια 

φορέων Π.Ε. να ενεργοποιήσουν το κοινό ως προς τους σκοπούς τους. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στη δημοφιλία τους, αλλά και στη διείσδυση την οποία έχουν 

επιτύχει στην καθημερινότητά μας. 

Το γεγονός πως πρακτικές χρήσης των social media στην Π.Ε. είχαν θετικά 

αποτελέσματα στο εξωτερικό, δεν σημαίνει απαραιτήτως πως θα συμβεί το ίδιο αν 

αυτές υιοθετηθούν και στην ελληνική πραγματικότητα. Η εξοικείωση των Ελλήνων 

με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και υφίσταται και συνεχώς αυξάνεται, δεν είναι 

στο βαθμό στον οποίο τη συναντά κανείς στο εξωτερικό. Το 2011 ένας στους τρεις 

Έλληνες (36%) χρησιμοποιούσε τα κοινωνικά δίκτυα (Focus Bari, 2011), ενώ στις 
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Η.Π.Α. αυτό το ποσοστό έφτανε το 66% (Smith, 2011), στην Αυστραλία το 65% 

(Nielsen, 2011) και στη Μεγάλη Βρετανία το 52.6% (Black, 2011). 

Επιπλέον, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σκηνικό επικρατεί δυσπιστία και, 

μολονότι έχουν γίνει βήματα, στηριζόμενα σε επιτυχημένες διεθνείς «συνταγές», η 

χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε 

αρχικό στάδιο. Βασικό ερώτημα το οποίο επιδιώκεται να απαντηθεί μέσα από την 

παρούσα έρευνα είναι ουσιαστικά το κατά πόσο η ενασχόληση με τα συλλογικά 

ψηφιακά μέσα, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο ενεργοποίησης και 

δραστηριοποίησης των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα στην ελληνική 

πραγματικότητα. 

Μέσα από το παραπάνω σκεπτικό αναδεικνύεται ένα δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα: 

2. «Ποιος θα είναι ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών σε μια διαδικασία 

εντασσόμενη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριοποίησής τους και όχι του 

ελεύθερου χρόνου τους;» 

Το κατά πόσο τα social media αποτελούν αποτελεσματικό μέσο περιβαλλοντικής 

ενεργοποίησης των μαθητών έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη συμμετοχή των 

μαθητών σε αυτή τη διαδικασία.  

Γενικά είναι γνωστό πως το 38% των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών χρησιμοποιούν 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Livingstone et al., 2010) και αφιερώνουν το 

περίπου 25% του χρόνου ενασχόλησης με τον υπολογιστή σε αυτές (Rideout, et al., 

2010). Συνήθως η ενασχόληση με τα social media στις μαθητικές ηλικίες γίνεται για 

επικοινωνιακούς και ψυχαγωγικούς λόγους (Nielsen, 2011) γι’ αυτό και κρίνεται 

ασφαλές να σημειώσουμε ότι κατά κύριο λόγο εντάσσεται στον ελεύθερο χρόνο των 

παιδιών. 

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν να μελετηθεί ο βαθμός συμμετοχής των 

μαθητών σε διαδικασίες κοινωνικής δικτύωσης, εντασσόμενες όμως στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής δραστηριοποίησής τους και συγκεκριμένα της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησής τους και όχι του ελεύθερου χρόνου τους. 
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Εκτός βέβαια από τους μαθητές, στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργό ρόλο 

έχουν και οι εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτου τίθενται δύο ακόμη ερευνητικά ερωτήματα: 

3. «Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να 

συμμετέχουν διαδικτυακά σε μια συνεχόμενη περιβαλλοντική επιμόρφωση και 

συμμετοχή;» και 

4. «Ποια θα είναι η γενικότερη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών σε αυτή 

τη διαδικασία ψηφιακής ενεργοποίησης των μαθητών τους;» 

Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήματα, 

διενεργήθηκε η παρούσα έρευνα, η πορεία της οποίας παρουσιάζεται σχηματικά 

παρακάτω. 

Γράφημα 1: Η πορεία της έρευνας. 

 

4.2 Μέθοδος έρευνας 

Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο, η χρήση των συλλογικών ψηφιακών μέσων στις διαδικασίες της Π.Ε. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, επιχειρήθηκε από μέρος των μαθητών-επισκεπτών του 

Κ.Π.Α.Ε. και των εκπαιδευτικών τους, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, η περαιτέρω 

δραστηριοποίησή τους στην περιβαλλοντική αγωγή, μέσω μιας πλατφόρμας wiki η 

οποία δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. 

Η προσπάθεια ενεργοποίησης των μαθητών στα συλλογικά μέσα ελάμβανε χώρα 

μετά το πέρας της επίσκεψής τους, αφορμής δοθείσης της παρακολούθησης και 

συμμετοχής σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται στο 
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Κ.Π.Α.Ε. Από τα πέντε περιβαλλοντικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται 

στο κέντρο, επιλέχθηκαν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που 

παρακολούθησαν τα εξής τρία: 

1. «Δημιουργία: το κόσμημα του Θεού»: Βιωματικό πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον 

σύγχρονο άνθρωπο. 

2. «Κάτω στο γιαλό κάτω στο περιγιάλι…»: Βιωματικό πρόγραμμα γνωριμίας με 

τα θαλάσσια παράκτια οικοσυστήματα, την εξέχουσα σημασία τους για τη 

ζωή μας, τις ποικίλες μορφές αλλοίωσής τους και τις αιτίες οι οποίες τις 

προκαλούν και  

3. «Τα φυτά στη λατρεία της εκκλησίας»: Βιωματικό πρόγραμμα για την 

ελληνική χλωρίδα. 

Τα περιβαλλοντικά αυτά προγράμματα είναι τα πλέον προσαρμοσμένα για 

υλοποίηση σε μια μεγάλη ηλικιακή κλίμακα και προσφέρουν αρκετό υλικό για 

περαιτέρω ενασχόληση των παιδιών με αντίστοιχα θέματα που άπτονται της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μέσω των συλλογικών ψηφιακών μέσων. 

Η βασική ενασχόληση των μαθητών γινόταν στο wiki του Κ.Π.Α.Ε. και 

περιελάμβανε τρία σκέλη.  

 Η πρώτη φάση αφορούσε στην προεργασία που έπρεπε να κάνουν οι μαθητές 

πριν από την επίσκεψή τους και περιελάμβανε σύντομη παρουσίαση της τάξης 

ή του σχολείου τους και αναφορά στις προσδοκίες τους από την επίσκεψή 

τους στο κέντρο. 

 Σε δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, παρουσιαζόταν ο 

τρόπος λειτουργίας του εργαλείου, ενώ οι μαθητές ασχολούνταν μέσα από το 

wiki με διάφορες δραστηριότητες αναρτημένες εκεί και σχετικές κάθε φορά 

με το πρόγραμμα το οποίο είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν. 

 Το τρίτο και το πιο βασικό σκέλος της δραστηριοποίησης των μαθητών 

υλοποιούνταν μετά το πέρας της επίσκεψής τους, οπότε τους ανατίθετο 

κάποιου είδους εργασία, ως εξής: 

- Συνεργατική ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού ζητήματος σε σχέση με τις 

γνώσεις τις οποίες αποκόμισαν στο κέντρο (λ.χ. για τα υπό εξαφάνιση 
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ζώα, το φαινόμενο του ευτροφισμού ή τη βαμβακίαση ή ακόμη και 

τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος), παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές 

του και με τη χρήση multimedia. 

- Αναζήτηση στη γειτονιά τους για κάποιο ή κάποια από όλα τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα για τα οποία ενημερώθηκαν στο κέντρο και 

πολυμεσική παρουσίασή τους. 

- Παρουσίαση των δικών τους δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

στο σπίτι, τη γειτονιά ή το σχολείο τους (λ.χ. καθαρισμός κάποιου δάσους, 

δενδροφύτευση, ανακύκλωση κ.ο.κ.). 

Όλα τα παραπάνω γίνονταν με τη συνεργασία τόσο των εκπαιδευτικών τους, όσο 

και της Π.Ο. του Κ.Π.Α.Ε. Κάθε ομάδα η οποία επισκεπτόταν το κέντρο και 

επιθυμούσε να συμμετάσχει είχε το δικό της χώρο στο wiki, ώστε να αναπτύξει όποιο 

θέμα αποφάσιζε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της. Ως κίνητρο για την ενασχόληση 

των μαθητών οργανώθηκε και στήθηκε ένας διαγωνισμός, προκειμένου στο τέλος της 

χρονιάς να βραβευθούν οι πιο ολοκληρωμένες συλλογικές εργασίες στο wiki. 

Για να μην εμπλακούν οι μαθητές στη χρήση πολλών συλλογικών ψηφιακών 

μέσων σε διαφορετικές πλατφόρμες, έγινε μια προσπάθεια ώστε στο wiki να 

προσομοιώνει και άλλα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, πέρα από την καθαυτή διάσταση της 

συνεργατικότητας, επιχειρήθηκε το wiki να εξυπηρετεί και ανάγκες blog, photo και 

video sharing ιστοχώρων. 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων τηρείτο αυστηρά καθημερινό ημερολόγιο 

όλων των αλλαγών και των προσθηκών από τους μαθητές. Αυτό κατέστησε δυνατή 

την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. Τα πρώτα θα παρουσιαστούν 

παρακάτω με τη μορφή διαγραμμάτων και πινάκων και θα αφορούν στη συχνότητα 

χρήσης του μέσου, ενώ για τα δεύτερα θα γίνει ανάλυση του περιεχομένου το οποίο 

θα αναρτηθεί, ώστε να αποτελέσει το ίδιο το wiki ένα μέσο αξιολόγησης των 

γνώσεων τις οποίες αποκόμισαν οι μαθητές για το κάθε περιβαλλοντικό πρόγραμμα. 
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4.3 Συμμετέχοντες 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις σχολικές μονάδες που κατά το σχολικό έτος 2011-

2012 επισκέφτηκαν το Κ.Π.Α.Ε. και συμμετείχαν σε κάποιο από τα υλοποιούμενα 

περιβαλλοντικά προγράμματα. Πρόκειται για σχολεία που υπάγονται στις κοντινές 

διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθηνών, Ανατολικής 

και Δυτικής Αττικής) και στην πλειονότητά τους δεν πραγματοποίησαν κάποιο 

πρόγραμμα Π.Ε το τρέχον έτος. Οι ομάδες αυτές δεν είχαν σταθερό αριθμό 

συμμετεχόντων. Καθώς επρόκειτο είτε για ολόκληρα τμήματα είτε για 

περιβαλλοντικές ομάδες, ο αριθμός κυμαινόταν από 15 έως 35 μαθητές. 

Ηλικιακά επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα μαθητές των δύο 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Ε΄και Στ΄), των τριών τάξεων του Γυμνασίου και 

των τριών τάξεων του Λυκείου. Σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά φαίνεται πως 

διαθέτουν μια καλή πρώτη εξοικείωση με τη χρήση των υπολογιστών, των νέων 

τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Από τις 68 επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν συνολικά το σχολικό έτος 

2011-2012, 20 ομάδες πληρούσαν τα ηλικιακά κριτήρια για συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση. Έτσι οι 477 μαθητές που δυνητικά είχαν δυνατότητα 

συμμετοχής μοιράζονταν σε: 

 Οχτώ (8) τάξεις Ε΄ Δημοτικού.  

 Τρεις (3) τάξεις Στ΄ Δημοτικού. 

 Έξι (6) τάξεις Γυμνασίου. 

 Τρεις (3) τάξεις Λυκείου. 

4.4 Εργαλεία 

Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε επιλέχθηκε να είναι ένα wiki. Το wiki 

είναι εξ ορισμού το κατεξοχήν συλλογικό μέσο, καθώς επιτρέπει τη συνεργασία 

μεταξύ πολλών μεμονωμένων χρηστών σε κοινούς και σαφώς ορισμένους σκοπούς. 

Είναι επίσης ιδανικό, καθώς παρέχει ευκολία στη χρήση και υποστηρίζει μεγάλη 

ποικιλία εφαρμογών και πολυμέσων (εικόνες, ήχους, γραφικά, βίντεο κ.ο.κ). Το wiki 

αυτό στήθηκε στην πλατφόρμα PBworks, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν 
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εύκολης και γρήγορης δημιουργίας wiki για όλες τις περιστάσεις και φαίνεται να 

αποτελεί την ιδανική λύση για δημιουργία wiki εκπαιδευτικού σκοπού (βλ. κεφ. 3.6 

Κριτήρια επιλογής εργαλείου, σελ. 82). 
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5. Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής, ο επανασχεδιασμός ώστε να ξεπεραστούν τα διάφορα εμπόδια και εν 

τέλει τα αποτελέσματα. 

5.1 Σχεδιασμός προετοιμασία  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2012, ενώ ο σχεδιασμός της ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011. 

5.1.1 Δημιουργία του wiki 

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας, έπρεπε κατ’ αρχάς να δημιουργηθεί η 

πλατφόρμα wiki πάνω στην οποία θα αλληλεπιδρούσαν οι μαθητές. Το wiki που 

δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό θεωρήθηκε το επίσημο wiki του Κ.Π.Α.Ε., 

ονομάστηκε kpae.pbworks.com και βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.kpae.pbworks.com. 

 

Εικόνα 18: Η αρχική σελίδα του wiki του Κ.Π.Α.Ε. 

 

http://www.kpae.pbworks.com/
http://kpae.pbworks.com/w/page/45695170/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Ο ιστοχώρος ήταν ουσιαστικά χωρισμένος σε τρεις βασικές ενότητες-χώρους: 

1. Χώρος με συνεχώς ανανεούμενο περιεχόμενο προς ενημέρωση των μαθητών 

για διαδικαστικά ζητήματα του wiki. 

Τρεις ήταν οι σελίδες με περιεχόμενο συνεχώς ανανεούμενο από τον διαχειριστή 

(administrator) του wiki. Η πρώτη ήταν η Αρχική Σελίδα του (Front Page). Η σελίδα 

αυτή, εφόσον χρησίμευε ως «βιτρίνα» του ιστοχώρου δίνοντας στον χρήστη την 

πρώτη εικόνα για το wiki, άλλαζε περιεχόμενο ανάλογα με το τι ήταν εκείνο που κατά 

περίοδο έπρεπε να γίνεται άμεσα γνωστό στους χρήστες. Την ίδια χρησιμότητα είχε 

και η σελίδα «Ανακοινώσεις-Νέα», στην οποία δημοσιευόταν ό,τι θεωρούνταν 

σκόπιμο πως έπρεπε να γνωρίζουν οι χρήστες του wiki. Σε αντίθεση με την Αρχική 

Σελίδα, στο χώρο των Νέων, όποιες ανακοινώσεις δημοσιεύονταν παρέμεναν εκεί και 

έτσι ήταν εύκολο για όποιον επιθυμούσε να ανατρέξει για να ενημερωθεί. 

 

Εικόνα 19: Screenshot από τη σελίδα ανακοινώσεων του wiki. 

Η τρίτη σελίδα με ανανεούμενο περιεχόμενο ήταν εκείνη στην οποία 

αναγράφονταν οι «Όροι Συμμετοχής». Από τη στιγμή κατά την οποία, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, οργανώθηκε διαγωνισμός, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν 

σε κάποιο χώρο του wiki εμφανώς καταγεγραμμένοι οι όροι συμμετοχής σε αυτόν. Το 

περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού έμεινε σταθερό. 

Αλλαγές σε αυτό έγιναν μόνο όταν χρειάστηκε να γίνει επανασχεδιασμός (βλ. κεφ. 

5.3 Δυσκολίες, εμπόδια επανασχεδιασμός, σελ. 100). 
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2. Χώρος με σταθερό περιεχόμενο, δημοσιευθέν άπαξ από την Π.Ο. του 

Κ.Π.Α.Ε. και έκτοτε πάντα στη διάθεση των μαθητών. 

Στο κομμάτι αυτό του wiki εντάσσονταν τρεις βασικές ενότητες: «Ξέρεις ότι…», 

«Παιχνίδια», και «Ερωτήσεις-Οδηγίες». Η πρώτη αποτελούνταν από τρεις σελίδες 

διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

σχετικά με το περιβάλλον στα παιδιά. Το περιεχόμενο των ομώνυμων σελίδων 

«Ξέρεις ότι…» προσαρμόστηκε αντίστοιχα στα τρία επιλεγμένα περιβαλλοντικά 

προγράμματα (βλ. κεφ 4.2 Μέθοδος έρευνας, σ. 89). 

 

Εικόνα 20: Η σελίδα «Ξέρεις ότι...» για το πρόγραμμα «Τα φυτά στη λατρεία της Εκκλησίας». 

Η ενότητα «Παιχνίδια» περιελάμβανε links για on line παιχνίδια 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μαζί με το σύνδεσμο, υπήρχε σύντομη περιγραφή 

του παιχνιδιού, καθώς και ο επίσημος φορέας δημιουργίας του. Σκοπός των 

παραπάνω σελίδων ήταν να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

εξοικειώσουν με το χώρο του wiki, ώστε να ασχοληθούν με αυτό και να 

συμμετάσχουν και οι ίδιοι ως δημιουργοί του περιεχομένου του. 

Η τρίτη σελίδα με σταθερό περιεχόμενο ήταν εκείνη που συνήθως στους 

ιστοχώρους καλείται “Frequently Asked Questions” (FAQ). Περιελάμβανε οδηγίες 

για τον τρόπο λειτουργίας του wiki και έλυνε εκ των προτέρων πιθανές απορίες των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

1. Χώρος για τους μαθητές στον οποίο μπορούσαν οι ίδιοι να δημοσιεύσουν 

περιεχόμενο κατά βούληση.  
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Για κάθε σχολική ομάδα η οποία επιθυμούσε τη συμμετοχή της στο wiki υπήρχε 

μια σελίδα, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε το χώρο της. 

 

Εικόνα 21: Παράδειγμα του «χώρου» της κάθε ομάδας: η σελίδα του Ε1 τμήματος του 3
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Αγίου Δημητρίου. 

Αυτή η σελίδα, η οποία δημιουργούνταν αμέσως με την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος συμμετοχής από την ομάδα, παρείχε έξι επιλογές-υποσελίδες: 

1. Ομαδικό άρθρο συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στη σελίδα αυτή η ομάδα 

δημοσίευε το επίσημο άρθρο με το οποίο συμμετείχε στο διαγωνισμό. 

2. Ας συστηθούμε: Στο χώρο αυτό οι μαθητές μπορούσαν να γράψουν λίγα 

πράγματα για τον εαυτό τους δημιουργώντας ένα υποτυπώδες προφίλ. 

3. Φωτογραφίες: Η σελίδα αυτή έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δημοσιεύουν δικές τους φωτογραφίες σχετικές με το περιβάλλον ή την 
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επίσκεψή τους στο Κ.Π.Α.Ε. Αποτελούσε προσομοίωση μιας ιστοσελίδας 

photo sharing (πρβλ. Flickr). 

4. Ενδιαφέροντα βίντεο: Στο χώρο αυτό μαθητές και εκπαιδευτικοί 

μπορούσαν να αναρτούν ενδιαφέροντα βίντεο από το διαδίκτυο ή ακόμη 

και δικά τους σχετικά με το περιβάλλον. Αποτελούσε προσομοίωση μιας 

ιστοσελίδας video sharing (πρβλ. YouTube). 

5. Σκέψεις: Στη σελίδα αυτή κάθε μαθητής μπορούσε να δημοσιεύει 

ελεύθερα σχόλια και σκέψεις του για διάφορα θέματα που τον 

απασχολούσαν (πρβλ. blog). 

6. Για τον/την εκπαιδευτικό: Ένας χώρος αποκλειστικά για τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό της ομάδας τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατά 

βούληση. 

Στο πάνω μέρος κάθε σελίδας υπήρχε σύντομη περιγραφή του σκοπού της, 

συνδυασμένη με κάποιο έγχρωμο σκίτσο ενδεικτικό του περιεχομένου της, που έδινε 

στο wiki και έναν εύθυμο τόνο. Επιπλέον, για να μην μπαίνει στη διαδικασία ο 

εκάστοτε χρήστης να περιηγείται συνεχώς στην ενότητα των «Οδηγιών», κάθε σελίδα 

στην αρχή της είχε ένα σύντομο κείμενο με τις απαραίτητες οδηγίες για την 

επεξεργασία της. 

Η πλοήγηση στις παραπάνω σελίδες γινόταν μέσω της πλαϊνής μπάρας (sidebar) 

του wiki, στην οποία υπήρχαν links που οδηγούσαν σε αυτές. Όταν δημιουργήθηκαν 

όλες οι σελίδες του wiki, ο ιστοχώρος ήταν έτοιμος για να δεχτεί το περιεχόμενο των 

μαθητών. 

5.1.2 Διοργάνωση διαγωνισμού 

Η παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στο Κ.Π.Α.Ε. και κατ’ επέκταση η 

αλληλεπίδραση μαζί τους διαρκεί ιδανικά 2,5-3 ώρες, όση δηλαδή είναι η διάρκεια 

του περιβαλλοντικού προγράμματος που παρακολουθούν. Δεδομένου όμως ότι η 

επαφή μαζί τους δεν ήταν συνεχής, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον τους και να παρακινηθούν σε συμμετοχή στο wiki, μετά το πέρας της 

επίσκεψής τους. Λύση σε αυτό έδωσε η ιδέα της διοργάνωσης ενός διαγωνισμού. 
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Αυτός έλαβε τη μορφή ενός Μαθητικού Διαδικτυακού Διαγωνισμού με τίτλο: 

«Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία». Ήδη από τον τίτλο του 

φαινόταν πως είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών-νέων σε θέματα που 

αφορούν στο περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους 

προστασίας του, με την έλλογη χρήση των Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (social media). Επιπλέον απέβλεπε στην ενεργοποίηση των 

μαθητών, ώστε να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία του web 2.0 ως μέσα 

επικοινωνίας, συνεργασίας, προβληματισμού και δημιουργικότητας. 

Ορίστηκε εξ αρχής πως στο διαγωνισμό μπορούσαν να συμμετάσχουν μαθητές 

και μαθήτριες Α/θμιας εκπαίδευσης (E΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Β/θμιας εκπαίδευσης 

(Γυμνασίου και Λυκείου), τμημάτων και περιβαλλοντικών ομάδων, που θα 

επισκέπτονταν το Κ.Π.Α.Ε. κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Επίσης, ήταν ξεκάθαρο 

πως οι συμμετοχές ήταν ομαδικές, ανά τμήμα ή περιβαλλοντική ομάδα, και κάθε 

ομάδα είχε το δικαίωμα για μία μόνο έγκυρη συμμετοχή. 

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίστηκε η 01/02/2012, ενώ 

συμμετοχές γίνονταν δεκτές μέχρι τις 08/06/2012. Για την έγκυρη συμμετοχή των 

μαθητών απαιτούνταν η εμπρόθεσμη αποστολή (μέχρι την ημερομηνία λήξης του 

διαγωνισμού) από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της δήλωσης συμμετοχής, στο 

Κ.Π.Α.Ε. Η δήλωση συμμετοχής καθώς και τα έγγραφα με όλες οι απαραίτητες 

οδηγίες ήταν διαθέσιμα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Α.Ε. (www.kpae.gr) 

(βλ. Παράρτημα Α΄, σελ. 38). 

Όλες οι ομαδικές συμμετοχές οι οποίες θα δημοσιεύονταν στο wiki θα 

αξιολογούνταν με βάση την αρτιότητά τους σε περιεχόμενο, τη χρήση πολυμέσων 

(φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, χωρίς 

ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη. Τέλος, θα επιλέγονταν δύο 

συμμετοχές, μία για τους μαθητές της Α/θμιας και μία για τους μαθητές της Β/θμιας 

εκπαίδευσης, και θα βραβεύονταν σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του 

Κ.Π.Α.Ε. 

Την 1η Φεβρουαρίου 2012, είχαν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες του 

διαγωνισμού και το wiki ήταν έτοιμο να δεχτεί τις συμμετοχές των σχολείων. Έτσι τη 

http://www.kpae.gr/
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φάση της προετοιμασίας διαδέχτηκε η φάση υλοποίησης της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. 

5.2 Στάδια υλοποίησης της διαδικασίας 

Αρχικώς απαραίτητη κρίθηκε η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την 

πρωτοβουλία του Κ.Π.Α.Ε. Έτσι την επίσημη ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, 

στάλθηκε σε όλα τα σχολεία που είχαν προγραμματίσει επίσκεψη στο Κ.Π.Α.Ε. και 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ένα e-mail στο οποίο αναφέρονταν όλες οι 

λεπτομέρειες σχετικά με το διαγωνισμό, ενώ συνημμένα υπήρχαν και τα απαραίτητα 

έγγραφα. Παράλληλα, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τους ανά τάξη ή τμήμα 

υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, κατά την οποία γινόταν ενημέρωση για το διαγωνισμό 

και συγκεκριμένα για το πρώτο σκέλος του, που αφορούσε στην πριν από την 

επίσκεψη προετοιμασία από μέρους τους. Σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων από 

την πρώτη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγινε εκ νέου αποστολή 

του σχετικού με το διαγωνισμό υλικού, αυτή τη φορά μέσω συμβατικού 

ταχυδρομείου, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί δήλωναν πως δεν είχαν λάβει το αρχικό e-

mail ή ακόμη πως δεν είχαν πρόσβαση στο e-mail του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των μαθητών στο Κ.Π.Α.Ε., γινόταν επίδειξη 

του wiki με προβολή των σελίδων «Ξέρεις ότι…» και «Παιχνίδια», οπότε είχαν τη 

δυνατότητα να λύσουν πιθανές απορίες, τόσο σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου του 

wiki όσο και σχετικά με το διαγωνισμό.  

Στο διάστημα Φεβρουαρίου-Απριλίου είχαν δηλώσει συμμετοχή συνολικά τρεις 

σχολικές ομάδες. Για τις ομάδες αυτές είχαν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες σελίδες στο 

wiki. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ψευδοδιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

πρόσβαση στην πλατφόρμα wiki, οι οποίες εστάλησαν ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό και από εκείνον μοιράστηκαν στους μαθητές, ώστε ο κάθε μαθητής, με 

ελεγχόμενο τρόπο, να μπορεί να συνδέεται (login) και να έχει τη δυνατότητα να 

συνεισφέρει στο περιεχόμενο του wiki. 
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5.3 Δυσκολίες, εμπόδια επανασχεδιασμός 

Αν και η πρώτη επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών με το wiki και το 

διαγωνισμό εν γένει γινόταν με ενθουσιασμό, η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Σε 

διάστημα τριών μηνών από την έναρξη του διαγωνισμού, μόλις τρεις ομάδες 

εκδήλωσαν επίσημα το ενδιαφέρον τους να συνεισφέρουν στο wiki, στέλνοντας 

αίτηση συμμετοχής. Μολονότι στις σχολικές αυτές ομάδες απεστάλησαν άμεσα όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία (usernames και passwords) για να ξεκινήσουν την 

ενασχόλησή τους, μέχρι και τα μέσα Μαΐου δεν είχε αναρτηθεί περιεχόμενο στο wiki 

από τους μαθητές. 

Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση μπορούν να αναζητηθούν 

παρακάτω: 

Από την πλευρά των εκπαιδευτικών: 

 Έλλειψη ή μείωση ενδιαφέροντος. 

 Αμέλεια. 

 Άγνοια. 

 Έλλειψη χρόνου για ενασχόληση (κάλυψη ύλης, απώλεια σχολικών ωρών). 

Από την πλευρά των μαθητών: 

 Έλλειψη ή μείωση ενδιαφέροντος. 

 Απουσία παρότρυνσης από τους εκπαιδευτικούς. 

 Έλλειψη χρόνου για ενασχόληση (εξετάσεις, φροντιστηριακά μαθήματα). 

 Πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε από τα σχολικά εργαστήρια 

υπολογιστών είτε από το σπίτι. 

Η περιορισμένη συμμετοχή και η έλλειψη δημοσιευμένου περιεχομένου 

οδήγησε στον επανασχεδιασμό της έρευνας. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η απόφαση να 

διευρυνθεί το ηλικιακό φάσμα συμμετοχής. Έτσι, από την 7
η
 Μαΐου 2012 και μέχρι 

τη λήξη του διαγωνισμού, συμμετοχή στο wiki μπορούσαν επίσης να δηλώσουν 

μαθητές Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και μαθητές όλης της Α/θμιας εκπαίδευσης. 

Ουσιαστικά η ηλικιακή κλίμακα περιελάμβανε πλέον σχολικές ομάδες από 

Νηπιαγωγείο μέχρι Γ΄ Λυκείου. 
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Επιπλέον, θεωρήθηκε ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να μεγαλώσει το εύρος του 

διαγωνισμού και στην εξ αποστάσεως συμμετοχή, ούτως ώστε να μην περιορίζονται 

οι συμμετέχοντες μόνο σε όσους επισκέφτηκαν το Κ.Π.Α.Ε., αλλά να μπορεί 

οποιαδήποτε σχολική ομάδα επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή. 

Με αφορμή τις παραπάνω αλλαγές, πραγματοποιήθηκε μια ενδιάμεση 

παρουσίαση της εκπαιδευτικής αυτής προσπάθειας, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

μαθήματος «Μάθηση και Ψυχαγωγία σε Ψηφιακό Περιβάλλον», του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών: «Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση» 

(http://www.icte.ecd.uoa.gr). Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, υπήρξε μια 

εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που 

παρακολουθούσαν το μάθημα καθώς και προς μέλη της ερευνητικής ομάδας 

«Ψηφιακά Μέσα για Μάθηση του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην 

Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ» του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 

(http://www.media.uoa.gr/ntlab) του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τέλος, μία νέα παράμετρος η οποία συμπεριελήφθη ήταν εκείνη της 

ψηφοφορίας. Αποφασίστηκε να μην αξιολογήσει μόνο η Π.Ο. του Κ.Π.Α.Ε. τις 

συμμετοχές, αλλά να έχουν δικαίωμα και οι ίδιοι οι μαθητές-χρήστες του wiki να τις 

βαθμολογούν, ώστε να αναδείξουν τους νικητές. Για να γίνει αυτό, ανακοινώθηκε 

πως το Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουνίου 2012, κάθε μαθητής μπορούσε να αφήνει ένα 

σχόλιο «Μου αρέσει» κάτω από τη συμμετοχή που θεωρούσε ότι αξίζει να βραβευτεί. 

Αυτό συνεπαγόταν πως κάθε μαθητής ψήφιζε μόνο μία συμμετοχή, αφήνοντας μόνο 

ένα σχόλιο στη συμμετοχή αυτή και δεν είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει τη συμμετοχή 

της δικής του ομάδας. Στις 11 Ιουνίου τα δικαιώματα των μαθητών θα μετατρέπονταν 

σε reader, ώστε με τη λήξη της ψηφοφορίας και κατ’ επέκταση και του διαγωνισμού, 

να μην μπορούν πλέον να τροποποιήσουν το περιεχόμενο του wiki. 

5.4 Αποτελέσματα 

5.4.1 Ποσοτικά δεδομένα 

Μετά και από τις προσπάθειες επανασχεδιασμού τα αποτελέσματα τα οποία 

προέκυψαν ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Συνολικά στο wiki συμμετείχαν μαθητές 

http://www.icte.ecd.uoa.gr/
http://www.media.uoa.gr/ntlab
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από οκτώ ομάδες. Οι τρεις από αυτές ήταν σχολικές ομάδες που είχαν επισκεφτεί το 

Κ.Π.Α.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η μία ομάδα αποτελούνταν από κορίτσια 

Γυμνασίου μιας κατηχητικής συντροφιάς που είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη σε 

προηγούμενη χρονιά, ενώ τέσσερις ομάδες είχαν εξ αποστάσεως συμμετοχή, καθώς 

δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κέντρου. 

Συγκεκριμένα τρεις από αυτές ήταν ομάδες που ανταποκρίθηκαν στην εσωτερική 

πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών: «Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση» και τα μέλη 

της ερευνητικής ομάδας «Ψηφιακά Μέσα για Μάθηση του Εργαστηρίου Νέων 

Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ». Αναλυτικά οι οκτώ 

συμμετοχές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 14: Στατιστικά στοιχεία συμμετεχόντων στο wiki. 

Συμμετέχουσες Ομάδες  
Ημ/νία 

Επίσκεψης 
Αριθμός Συμμετεχόντων 

    Νηπιαγωγεία:   

1. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής - μόνο η νηπιαγωγός 

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών - μόνο η νηπιαγωγός 

    Δημοτικά:   

3. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε1 2 / 11 / 2011 15 μαθητές - 1 δασκάλα 

4. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε2 2 / 11 / 2011 16 μαθητές - 1 δασκάλα 

5. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου - μόνο η εκπαιδευτικός 

     Γυμνάσια:   

6. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου - περιβαλλοντική ομάδα 8 / 3 / 2012 14 μαθητές - 2 εκπαιδευτικοί 

7. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων  

    (κορίτσια γυμνασίου) 
2006 10 μαθήτριες - 1 κατηχήτρια 

    Λύκεια:   

8. Reforestation Team - 3 μαθητές 

Οι ομάδες αυτές αριθμούσαν συνολικά 58 μαθητές και 9 εκπαιδευτικούς. Στις 

περιπτώσεις των δύο νηπιαγωγείων δεν ήταν εφικτό να δοθούν στοιχεία πρόσβασης 

για τους μαθητές λόγω ηλικίας, ενώ στο Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου η πρόσβαση για 

τους μαθητές ήταν επίσης δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι έχουν σοβαρές 

μαθησιακές δυσκολίες. Στις τρεις αυτές περιπτώσεις, απεστάλησαν στοιχεία 

πρόσβασης στις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, οι οποίοι και εκπροσωπούσαν τρόπον 
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τινά τους μαθητές τους στο διαγωνισμό. Μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού στο wiki 

δραστηριοποιούνταν 67 ενεργοί χρήστες, όλοι με δικαιώματα επεξεργασίας writer. 

Γράφημα 2: Γράφημα ηλικιακής κατανομής των συμμετεχόντων στο wiki. 

 

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την ποσοστιαία συμμετοχή των μαθητών με 

βάση την ηλικιακή κλίμακα. Μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή από μαθητές Δημοτικού 

(37%), ενώ όσο ανεβαίνουμε ηλικιακά, τόσο φαίνεται να μειώνεται η συμμετοχή.  

Μπορεί το ποσοστό συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών να φτάνει μόνο το 

15% των δυνητικών συμμετοχών, όμως ο αριθμός αυτός, αν και φαινομενικά μικρός, 

δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος. Οι δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν 

αρκετές και, μολονότι έγινε επανασχεδιασμός της έρευνας σε μια προσπάθεια επίτευξης 

μεγαλύτερης συμμετοχής, δεν κατέστη δυνατόν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Παρ’ 

όλα αυτά, τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας, η οποία θέλει την εκπαιδευτική κοινότητα να αντιδρά λίγο 

διστακτικά, σε πρωτοβουλίες που ξεφεύγουν από τον προκαθορισμένο τρόπο 

διδασκαλίας.  

Όσον αφορά στην ηλικιακή κλίμακα, το γεγονός πως υπάρχει μεγαλύτερη 

συμμετοχή από μαθητές Α/θμιας εκπαίδευσης σαφώς δικαιολογείται, από το γεγονός 

πως τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης έχουν πολύ πιο 

αυξημένες υποχρεώσεις (φροντιστηριακά μαθήματα, εξετάσεις, κάλυψη ύλης), με 
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αποτέλεσμα να μειώνεται ο διαδέσιμος χρόνος για μια δραστηριότητα έξω από τη 

σχολική τους πραγματικότητα. 

Μολονότι ο διαγωνισμός είχε τετράμηνη διάρκεια, όλες οι ομάδες επέλεξαν το 

τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου για να ξεκινήσουν τη δραστηριοποίησή τους. 

Για κάθε ομάδα δεν ήταν ίδιος ο χρόνος ενασχόλησης με το wiki. Κάποιες επέλεξαν 

να αναρτούν σταδιακά το υλικό τους, ενώ άλλες αφιέρωσαν σε αυτή τη διαδικασία 

μία ή δύο συγκεκριμένες ημέρες. 

Μία από τις παρεχόμενες από το PBworks επιλογές είναι η συνεχής ενημέρωση 

για κάθε αλλαγή που λαμβάνει χώρα στο wiki. Έτσι για κάθε επέμβαση ή 

τροποποίηση στο περιεχόμενο αποστελλόταν ένα e-mail, το οποίο ενημέρωνε το 

δημιουργό-διαχειριστή και για την παραμικρή αλλαγή. Αυτό κατέστησε δυνατή την 

καταγραφή των τροποποιήσεων (edits) των χρηστών. 

Πίνακας 15: Δραστηριοποίηση Νηπιαγωγείου Ροδόπολης Αττικής στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Νηπιαγωγός 

24 Μαΐου 2 2 

25 Μαΐου - - 

26 Μαΐου 2 2 

Λήξη Διαγωνισμού 4 4 

 

Πίνακας 16: Δραστηριοποίηση 95
ου

 Νηπιαγωγείου Αθηνών στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Νηπιαγωγός 

1 Ιουνίου 29 29 

Λήξη Διαγωνισμού 29 29 

Στους παραπάνω πίνακες φαίνεται η δραστηριοποίηση των δύο νηπιαγωγείων 

στο wiki. Δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ζητήθηκαν και κατ’ 

επέκταση δεν απεστάλησαν στοιχεία πρόσβασης στους μαθητές, όλες οι αναρτήσεις 

στο wiki γίνονταν από τις δύο νηπιαγωγούς. Τα δεδομένα δείχνουν πως οι δύο 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν να δημοσιεύσουν όλο το περιεχόμενο μονομιάς μέσα σε 

διάρκεια μίας ή δύο ημερών. 
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Προχωρώντας στα δημοτικά σχολεία, με εξαίρεση το 1
ο
 Ειδικό Σχολείο 

Αμαρουσίου -όπου πάλι συμμετέχει μόνο η εκπαιδευτικός-, παρατηρούμε πλέον την 

ενεργό συμμετοχή και των μαθητών στη δημοσίευση περιεχομένου. 

Πίνακας 17: Δραστηριοποίηση 1
ου

 Ειδικού Σχολείου Αμαρουσίου στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Εκπαιδευτικός 

29 Μαΐου 8 8 

Λήξη Διαγωνισμού 8 8 

Το Ε1 τμήμα του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου επέλεξε να κάνει τις 

αναρτήσεις του δύο συγκεκριμένες ημέρες, με την τελευταία μάλιστα να είναι η 

ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι 

στις τροποποιήσεις του περιεχομένου του wiki πουθενά δεν φαίνεται να έχει επέμβει 

η εκπαιδευτικός του τμήματος. Όλες οι αναρτήσεις, οι προσθήκες και οι αλλαγές 

γίνονται από τους λογαριασμούς των μαθητών. 

Πίνακας 18: Δραστηριοποίηση 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου (τμήμα Ε1) στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Εκπαιδευτικός Μαθητές 

30 Μαΐου 3 0 3 

31 Μαΐου - - - 

1 Ιουνίου - - - 

2 Ιουνίου - - - 

3 Ιουνίου - - - 

4 Ιουνίου - - - 

5 Ιουνίου - - - 

6 Ιουνίου - - - 

7 Ιουνίου - - - 

8 Ιουνίου 19 0 19 

Λήξη Διαγωνισμού 26 0 26 

Από την άλλη πλευρά, στη συμμετοχή του δεύτερου τμήματος της Ε΄ τάξης του 

ίδιου σχολείου φαίνεται να υπάρχει η παρουσία της εκπαιδευτικού, όχι όμως σε 

τέτοιο βαθμό που να ξεπερνά εκείνη των μαθητών. Αυτό που είναι άξιο προσοχής 

είναι πως οι ημερομηνίες δραστηριοποίησης και των δύο τμημάτων είναι ακριβώς οι 
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ίδιες, κάτι που φανερώνει πως ενδεχομένως οι δύο εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε 

κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. 

Πίνακας 19: Δραστηριοποίηση 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου (τμήμα Ε2) στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Εκπαιδευτικός Μαθητές 

30 Μαΐου 1 0 1 

31 Μαΐου - - - 

1 Ιουνίου - - - 

2 Ιουνίου - - - 

3 Ιουνίου - - - 

4 Ιουνίου - - - 

5 Ιουνίου - - - 

6 Ιουνίου - - - 

7 Ιουνίου - - - 

8 Ιουνίου 33 10 23 

Λήξη Διαγωνισμού 34 10 24 

 

 

Γράφημα 3: Τροποποιήσεις στο wiki από το Ε2 τμήμα του 3
ου

 Δημ. Σχ. Αγίου Δημητρίου. 

 

Στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαιδευτική βαθμίδα φαίνεται να υπάρχει 

μια ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χειριστούν το 

σχολικό χρόνο. Έτσι θεωρητικά είναι πιο εύκολη η ενασχόληση και με άλλες δράσεις, 

πέρα από εκείνες του Α.Π. Η δραστηριοποίηση των δύο νηπιαγωγείων έγινε μόνο από 

τις εκπαιδευτικούς, μολονότι από το δημοσιευμένο στο wiki περιεχόμενο καθίσταται 
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σαφές πως και οι μαθητές, αν και μικροί σε ηλικία, έχουν μια καλή πρώτη εξοικείωση 

με τη χρήση Η/Υ. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν στοιχεία πρόσβασης για 

τη συμμετοχή των μαθητών καταδεικνύει πως, ενδεχομένως, δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

χρόνο ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η δράση στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά ή πως 

είναι δύσκολη η πρόσβαση στα εργαστήρια πληροφορικής γι’ αυτή την ηλικιακή 

βαθμίδα. 

Όσον αφορά στους μαθητές δημοτικού, είναι εμφανές ότι είχαν τη θέληση να 

ασχοληθούν ενεργά με τη δράση. Το γεγονός πως οι αιτήσεις για τη συμμετοχή τους 

εστάλησαν μέσα στο Φεβρουάριο, όμως η ενεργοποίησή τους στο wiki με δημοσίευση 

περιεχομένου έλαβε χώρα στα τέλη Μαϊου, μέσα σε δύο ημέρες με μεταξύ τους χρονική 

απόσταση, καθιστά φανερό πως μολονότι υπήρξε η διάθεση από μέρους τους, 

ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η απώλεια διδακτικών ωρών και η αναπλήρωση 

μαθημάτων στις ώρες που είχε προγραμματιστεί να ασχοληθούν με το διαγωνισμό 

(ώρες ευέλικτης ζώνης) τους οδήγησαν σε μειωμένη χρονικά συμμετοχή.  

Για το 11
ο
 Γυμνάσιο Ιλίου η ενασχόληση μαθητών και εκπαιδευτικών ξεκίνησε 

στις 17 Μαΐου και για τις επόμενες 20 περίπου ημέρες, μέχρι και τη λήξη του 

διαγωνισμού, ήταν συνεχής. Το περιεχόμενο δημοσιευόταν σταδιακά και από 

μαθητές και από εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα υπήρχε μέριμνα και για την 

ανάλογη μορφοποίησή του. Οι ώρες κατά τις οποίες γίνονταν οι προσθήκες και οι 

αλλαγές περιεχομένου στο wiki ήταν τόσο σχολικές ώρες (μεταξύ 08.30 και 14.30) 

όσο και απογευματινές, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί 

αφιέρωναν ώρες από τον προσωπικό, ελεύθερο χρόνο τους για να δραστηριοποιηθούν 

σε αυτό. 

Αναλογικά φαίνεται (Γράφημα 4) πως οι δύο εκπαιδευτικοί του τμήματος είχαν 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο wiki (52%) σε σχέση με τους μαθητές (48%). Αυτό 

συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να είχαν την επιμέλεια της μορφοποίησης και διόρθωσης των κειμένων. 

Πολλές από τις αλλαγές αφορούσαν στα χρώματα, τις γραμματοσειρές, αλλά και τα 

ορθογραφικά ή εκφραστικά λάθη των μαθητών. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το 
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γεγονός πως και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανήρτησαν πλούσιο περιεχόμενο στο χώρο 

που τους αφορούσε.  

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως οι μαθητές του 11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου ήταν οι 

μόνοι οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν μια δική τους νέα 

σελίδα στο wiki. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες αρκέστηκαν στο να προσθέσουν 

περιεχόμενο στις ήδη υπάρχουσες. 

Πίνακας 20: Δραστηριοποίηση 11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Εκπαιδευτικοί Μαθητές Νέες Σελίδες 

17 Μαΐου 20 6 14 - 

18 Μαΐου 23 10 13 - 

19 Μαΐου 11 4 7 - 

20 Μαΐου 2 0 2 - 

21 Μαΐου 11 10 1 - 

22 Μαΐου 7 0 7 - 

23 Μαΐου 13 13 0 - 

24 Μαΐου 9 7 2 - 

25 Μαΐου 3 0 3 - 

26 Μαΐου - - - - 

27 Μαΐου 5 2 3 - 

28 Μαΐου 3 3 0 - 

29 Μαΐου 30 13 17 - 

30 Μαΐου 11 2 9 - 

31 Μαΐου 35 6 29 - 

1 Ιουνίου 16 7 9 - 

2 Ιουνίου 24 24 0 - 

3 Ιουνίου 11 11 0 - 

4 Ιουνίου 12 7 5 - 

5 Ιουνίου 25 10 15 - 

6 Ιουνίου 63 27 36 1 

7 Ιουνίου 12 0 12 - 

8 Ιουνίου 31 31 0 - 

9 Ιουνίου 3 3 0 - 

Λήξη Διαγωνισμού 380 196 184 1 
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Γράφημα 4: Τροποποιήσεις στο wiki από το 11
ο
 Γυμνάσιο Ιλίου. 

 

Αντίστοιχη δραστηριοποίηση με το Γυμνάσιο Ιλίου, βλέπουμε και από τα 

κορίτσια Γυμνασίου του Ι. Ν. Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. Σε αντίθεση όμως με τους 

πρώτους, η δραστηριοποίηση αυτής της ομάδας στο wiki πραγματοποιήθηκε με 

χρονικές διακοπές. Οι τροποποιήσεις ήταν λιγότερες, αλλά αυτό έχει να κάνει και με 

το γεγονός πως το περιεχόμενο το οποίο δημοσιευόταν κάθε φορά ήταν πιο άρτιο και 

ως εκ τούτου δεν προέκυπτε λόγος για μεγάλες αλλαγές. 

Επιπλέον, όσον αφορά στη συμμετοχή της κατηχήτριας, αυτή είναι διακριτική 

και κατά πολύ μικρότερη από εκείνη των μαθητριών. Εστίασε κυρίως στο δικό της 

χώρο στο wiki και δεν επενέβη στο χώρο δραστηριοποίησης των παιδιών. 

Γράφημα 5: Τροποποιήσεις στο wiki από τα κορίτσια Γυμνασίου του Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπ/πων. 
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Πίνακας 21: Δραστηριοποίηση κοριτσιών Γυμνασίου Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Κατηχήτριες Μαθήτριες 

16 Μαΐου 5 0 5 

17 Μαΐου - - - 

18 Μαΐου 4 0 4 

19 Μαΐου 10 1 9 

20 Μαΐου 5 0 5 

21 Μαΐου 5 0 5 

22 Μαΐου - - - 

23 Μαΐου 6 0 6 

24 Μαΐου - - - 

25 Μαΐου 10 2 8 

26 Μαΐου - - - 

27 Μαΐου 5 0 5 

28 Μαΐου - - - 

29 Μαΐου - - - 

30 Μαΐου - - - 

31 Μαΐου - - - 

1 Ιουνίου - - - 

2 Ιουνίου - - - 

3 Ιουνίου 6 6 0 

Λήξη Διαγωνισμού 56 9 47 

Εκπροσώπηση στη βαθμίδα του Λυκείου στο wiki, υπήρχε από τους μαθητές-

μέλη της Reforestation Team. Η ομάδα αυτή αποτελείται μόνο από τρεις μαθητές και 

δεν συντονίζεται από κάποιον εκπαιδευτικό. Η συγκεκριμένη ομάδα με τη συμμετοχή 

της στο διαγωνισμό επεδίωξε να παρουσιάσει τη δουλειά της, γι’ αυτό και οι 

αναρτήσεις της στο wiki έγιναν όλες μέσα σε μια ημέρα, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 22: Δραστηριοποίηση Reforestation Team στο wiki. 

Ημερομηνία Τροποποιήσεις Μαθητές 

27 Μαΐου 19 19 

Λήξη Διαγωνισμού 19 19 
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«Ανεβαίνοντας» στη Β/θμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη βαθμίδα του 

Γυμνασίου, τα πράγματα φαίνεται να διαφοροποιούνται αισθητά. Αν και πιθανώς 

κάποιος θα περίμενε να μην υπάρχει θερμή ανταπόκριση λόγω των αυξημένων 

σχολικών υποχρεώσεων (προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, φροντιστηριακά 

μαθήματα, κάλυψης διδακτέας ύλης) τα δεδομένα διαψεύδουν αυτό το συλλογισμό. Η 

συμμετοχή μαθητών της Β/θμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην 

περίπτωση του 11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου, έχουμε ούτως ή άλλως να κάνουμε με μία 

περιβαλλοντική ομάδα, οπότε είναι αναμενόμενο να υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή 

στην πρωτοβουλία. Για τα κορίτσια της κατηχητικής συντροφιάς του Αγίου Θωμά 

Αμπελοκήπων το ενδιαφέρον δικαιολογείται και πάλι από το γεγονός πως η ίδια η 

ένταξη σε μια κατηχητική ομάδα αποτελεί αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών. Συνεπώς, η απόφαση των μαθητριών αυτών για ενασχόληση με μια 

δραστηριότητα ανάλογης θεματικής φαίνεται πως δεν είναι κάτι που έγινε επιπόλαια. Οι 

μαθητές αυτής της ηλικίας με μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, 

δραστηριοποιούνται όχι μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου, αλλά και στον 

ελεύθερο χρόνο τους, ενώ τα κείμενά τους είναι αρτιότερα από συντακτική, γραμματική 

και εννοιολογική άποψη. 

Εκτός των κειμένων, οι μαθητές περιέλαβαν και άλλου είδους αρχεία (εικόνες, 

βίντεο, παρουσιάσεις powerpoint κ.α.) στη συμμετοχή τους. Συνολικά στο wiki μέχρι 

και τις 8 Ιουνίου 2012 υπήρχαν 234 αρχεία, εκ των οποίων τα 198 ήταν αρχεία 

αναρτημένα από τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 23: Συνολικός αριθμός αναρτημένων αρχείων από κάθε ομάδα. 

Α/Α Συμμετέχουσες Ομάδες  Αρχεία 

1. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής 1 

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών 29 

3. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε1 14 

4. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε2 25 

5. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου 2 

6. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου - περιβαλλοντική ομάδα  93 

7. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων (κορίτσια γυμνασίου) 22 

8. Reforestation Team 12 
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Οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί έδωσαν μεγάλη σημασία στην 

πολυμεσική πλαισίωση της δουλειάς τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως πλέον είναι 

ιδιαιτέρως εύκολο τόσο να αποτυπωθεί στατική ή κινούμενη εικόνα μέσω ποικίλων 

συσκευών στις οποίες οι μαθητές έχουν πρόσβαση (ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 

κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες), όσο και να αναζητηθούν και να εντοπισθούν στο 

διαδίκτυο κάθε είδους multimedia αρχεία. Επιπλέον, από τη χρήση τέτοιων αρχείων 

γίνεται κατανοητό πως μαθητές και εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα αυτή την εκπαιδευτική δράση και έτσι θέλησαν η συμμετοχή τους σε αυτή 

να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη. 

Στο κομμάτι της αξιολόγησης από μέρους των μαθητών, συνολικά δόθηκαν 41 

ψήφοι (σχόλια: «Μου αρέσει»). Στην ψηφοφορία, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 

24, δεν υπήρχε συμμετοχή από τις ομάδες στις οποίες συμμετείχαν μόνο οι 

εκπαιδευτικοί, καθώς και από την περιβαλλοντική ομάδα του 11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου. 

Πίνακας 24: Οι ψήφοι ανά συμμετέχουσα ομάδα. 

Α/Α Συμμετέχουσες Ομάδες  Ψήφισαν 

1. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής - 

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών - 

3. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε1 14/15 μαθητές 

4. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε2 15/16 μαθητές 

5. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου - 

6. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου - περιβαλλοντική ομάδα  0/14 μαθητές 

7. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων (κορίτσια γυμνασίου) 10/10 μαθήτριες 

8. Reforestation Team 2/3 μαθητές 

Η 41 ψήφοι οι οποίες δόθηκαν συνολικά από τους μαθητές κατανεμήθηκαν στις 

συμμετέχουσες ομάδες ως εξής: 
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Πίνακας 25: Κατάταξη των συμμετοχών σύμφωνα με την ψηφοφορία των μαθητών. 

Α/Α Συμμετέχουσες Ομάδες  Ψήφοι 

1. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου - περιβαλλοντική ομάδα  10  

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών 8  

3. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπελοκήπων (κορίτσια γυμνασίου) 6  

4. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε2 5  

5. Reforestation Team 5  

6. 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου - τμήμα Ε1 4  

7. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου 3  

8. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Αττικής 0  

5.4.2 Ποιοτικά δεδομένα 

Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν για τη χρήση του wiki, το 

ίδιο το δημοσιευθέν από τους μαθητές σε αυτό περιεχόμενο παρείχε εξίσου 

ενδιαφέροντα ποιοτικά δεδομένα.  

Οι περισσότερες ομάδες, είτε επισκέφτηκαν το Κ.Π.Α.Ε. είτε όχι, επέλεξαν να 

παρουσιάσουν δικές τους δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι οποίες 

οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων. 

Όλες οι ομάδες δραστηριοποιήθηκαν στους περισσότερους χώρους του wiki, 

αξιοποιώντας και εκείνους οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί, ώστε να ομοιάζουν με άλλα 

κοινωνικά δίκτυα, μολονότι η συμμετοχή σε αυτούς ήταν προαιρετική. Η 

δραστηριοποίηση των ομάδων στις σελίδες του wiki καταγράφεται στους παρακάτω 

πίνακες: 

Πίνακας 26: Δραστηριοποίηση των συμμετεχουσών ομάδων στις σελίδες του wiki (I). 

Α/Α Συμμετέχουσες Ομάδες Άρθρο συμμετοχής Ας συστηθούμε Φωτογραφίες 

1. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης     

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών    

3. 3
ο
 Δημ. Σχ. Αγ. Δημητρίου - Ε1    

4. 3
ο
 Δημ. Σχ. Αγ. Δημητρίου - Ε2    

5. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου    

6. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου     

7. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπ/πων    

8. Reforestation Team    
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Πίνακας 27: Δραστηριοποίηση των συμμετεχουσών ομάδων στις σελίδες του wiki (IΙ). 

Α/Α Συμμετέχουσες Ομάδες Ενδιαφέροντα βίντεο Σκέψεις Για τον εκπαιδευτικό 

1. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης     

2. 95
o
 Νηπιαγωγείο Αθηνών    

3. 3
ο
 Δημ. Σχ. Αγ. Δημητρίου - Ε1    

4. 3
ο
 Δημ. Σχ. Αγ. Δημητρίου - Ε2    

5. 1
ο
 Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου    

6. 11
o
 Γυμνάσιο Ιλίου     

7. Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπ/πων    

8. Reforestation Team    

Τέσσερις ομάδες (3
ο
 Δημ. Σχ. Αγ. Δημητρίου - τμήματα Ε1 & Ε2, 11

ο
 Γυμνάσιο 

Ιλίου και Ι. Ν. Αγ. Θωμά Αμπ/πων ασχολήθηκαν με το χώρο των φυτών, καθώς 

προφανώς υλοποιούσαν περιβαλλοντικά προγράμματα με αντίστοιχη θεματολογία. Οι 

υπόλοιπες τέσσερις κινήθηκαν στους άξονες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(Νηπιαγωγείο Ροδόπολης), της ανακύκλωσης (Ειδικό Σχολείο Αμαρουσίου), της 

αναδάσωσης (Reforestation Team) και των γενικών περιβαλλοντικών προβλημάτων 

(95
ο
 Νηπιαγωγείο Αθηνών). 

Η περιβαλλοντική ομάδα από το 11
ο
 Γυμνάσιο Ιλίου ήταν η μόνη με 

δημοσιευμένο περιεχόμενο και στις έξι σελίδες της. Στην ενότητα των φωτογραφιών 

και των βίντεο μοιράστηκε υλικό από τις περιβαλλοντικές της δράσεις, ενώ στην 

ενότητα που είχε τη λογική του ιστολογίου αναρτούσε καθημερινώς σχεδόν άρθρα 

σχετικά με το περιβάλλον, αναφέροντας μάλιστα στο κάτω μέρος τους το όνομα του 

μαθητή ο οποίος τα επιμελήθηκε. Οι εκπαιδευτικοί ήταν εξίσου δραστήριοι με τα 

παιδιά, καθώς επέλεξαν να μετατρέψουν το χώρο τους σε blog, δημοσιεύοντας 

μεταξύ άλλων και ένα quiz απευθυνόμενο στους μαθητές τους, το οποίο εξέταζε τις 

γνώσεις που αποκόμισαν από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και παρακινούσε για τη 

δραστηριοποίησή τους.  

Οι υπόλοιπες ομάδες χρησιμοποίησαν το wiki με την ίδια λογική της προβολής 

της δουλειάς τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως δεν περιορίστηκαν μόνο 

στον καθαυτό χώρο της φύσης και του περιβάλλοντος, αλλά τον συνέδεσαν και με 

άλλους τομείς, όπως η μαγειρική, η παράδοση, η μυθολογία, η ιατρική, η λογοτεχνία 

και η ποίηση. Μελέτη του αναρτημένου περιεχομένου κατέδειξε ότι υπήρξε 
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εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα και αναζήτηση από μέρους των μαθητών για τη 

σύνθεσή του, αξιοποιώντας τόσο προϋπάρχουσες γνώσεις, όσο και γνώσεις 

αποκτηθείσες κατά την περίοδο υλοποίησης του εκάστοτε περιβαλλοντικού 

προγράμματος. 

Κάθε ομάδα χρησιμοποίησε τη δική της μορφοποίηση (γραμματοσειρά, χρώμα 

και μέγεθος γραμμάτων) και «στόλισε» με διαφορετικό τρόπο τις σελίδες της. Οι 

περισσότερες ομάδες επέλεξαν έντονα χρώματα, ενώ μόνο μία (Reforestation Team) 

διατήρησε την προεπιλεγμένη (default) μορφοποίηση του PBworks. Είναι 

χαρακτηριστικό πως μαθητές τριών μόνο από τις οκτώ ομάδες δημιούργησαν 

υποτυπώδη προφίλ στη σελίδα «Ας συστηθούμε», ενώ κάθε ομάδα τη διέθετε, χωρίς 

όμως να χρησιμοποιούν φωτογραφίες που τους απεικόνιζαν. Επίσης όσες ομάδες 

επέλεξαν να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των παιδιών διάλεξαν τέτοιες ώστε να μη 

φαίνονται τα πρόσωπά τους. 

Τέλος, όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών, τρεις ομάδες 

είχαν να επιδείξουν περιεχόμενο στις αντίστοιχες σελίδες. Το Γυμνάσιο Ιλίου, που 

αναφέρθηκε παραπάνω, η δασκάλα της Ε2 τάξης του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγίου 

Δημητρίου, η οποία επέλεξε να αναρτήσει μια παρουσίαση-παιχνίδι σχεδιασμένο μαζί 

με τους μαθητές σχετικά με τα φυτά, και η κατηχήτρια του Αγίου Θωμά 

Αμπελοκήπων, η οποία έκανε μια σύντομη αναφορά στα φυτά και τη λογοτεχνία. 

Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε με βάση όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

5.1.2 (Διοργάνωση διαγωνισμού σελ. 98) και ουσιαστικά αφορούσε σε ό,τι 

δημοσιευόταν στη σελίδα «Ομαδικό άρθρο συμμετοχής στο διαγωνισμό», την οποία 

κάθε ομάδα διέθετε. Η ομολογουμένως έντονη δραστηριοποίηση των μαθητών και 

στις υπόλοιπες σελίδες του χώρου τους, αν και προαιρετική, συνέβαλε θετικά στη 

διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας για την ομάδα. Οποιαδήποτε πρωτοτυπία στον 

τρόπο της παρουσίασης προσμέτρησε θετικά, ενώ εξίσου σημαντικό ήταν και το 

γεγονός πως το περιεχόμενο έπρεπε να έχει δημιουργηθεί συνεργατικά από το 1/3 

τουλάχιστον των μαθητών της κάθε ομάδας, κάτι που ήταν εύκολο να ελεγχθεί από το 

διαχειριστή του wiki. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η αξιολόγηση της Π.Ο. του Κ.Π.Α.Ε. ταυτίστηκε 

απόλυτα με την αξιολόγηση των μαθητών, γεγονός που δείχνει πως οι δεύτεροι 
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προσπάθησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτοι στην κρίση τους. Τα 

αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων ανέδειξαν τρεις νικητές ανά ηλικιακή βαθμίδα.  

1. Προσχολική Εκπαίδευση: 95
ο
 Νηπιαγωγείο Αθηνών. 

2. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου - Ε2 τάξη. 

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 11
ο
 Γυμνάσιο Ιλίου - περιβαλλοντική ομάδα. 

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε δύο νικητές (μία συμμετοχή από την Α/θμια και 

μία από την Β/θμια επαίδευση), όμως ο επανασχεδιασμός ανέδειξε συμμετοχές και 

από την Προσχολική βαθμίδα, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να αναδειχθεί νικητής και σε 

αυτή την κατηγορία. Επιπλέον, αρχικά προβλεπόταν πως οι νικητές θα βραβεύονταν 

σε ειδική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι 

η διεξαγωγή των εθνικών βουλευτικών εκλογών άλλαξε άρδην τόσο τον 

προγραμματισμό των σχολείων, όσο και του ίδιου του Κ.Π.Α.Ε. Κατά συνέπεια, τα 

βραβεία των νικητών απονεμήθηκαν στην έδρα του κάθε σχολείου, λίγο πριν από τη 

λήξη του σχολικού έτους. 
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και 

ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Τέλος, περιγράφονται οι 

προοπτικές για την εν συνεχεία αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και διατυπώνονται 

προτάσεις για νέες έρευνες. 

6.1 Συμπεράσματα 

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με γενική αφετηρία το γεγονός ότι σε διεθνές 

επίπεδο τα συλλογικά ψηφιακά μέσα χρησιμοποιούνται εκτενώς στην προώθηση της 

Π.Ε. Θεωρώντας αυτό ως δεδομένο, μελετήθηκε η ελληνική πραγματικότητα και 

έγινε εμφανές ότι στο συγκεκριμένο πεδίο η παρουσία των επίσημων εκπαιδευτικών 

φορέων Π.Ε. δηλώνεται σαφώς, αλλά προχωρεί ακόμη με δειλά και μικρά βήματα. 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω ερεθίσματα και δεδομένα, η έρευνα αυτή κινήθηκε 

προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των συλλογικών ψηφιακών μέσων στην Π.Ε. 

με τη χρήση μιας ιστοσελίδας wiki, έχοντας διττό χαρακτήρα. Επιδιώχθηκε η 

συνεχιζόμενη περιβαλλοντική ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, 

καθώς και η εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους. 

Μέσα από το πλαίσιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

δόθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. 

1. «Κατά πόσο τα συλλογικά ψηφιακά μέσα αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο 

συνεχούς ενεργοποίησης των μαθητών πάνω σε θέματα τα οποία άπτονται της Π.Ε.;» 

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έδειξαν πως τα συλλογικά ψηφιακά 

μέσα, και συγκεκριμένα τα wiki, μπορούν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στο 

χώρο της Π.Ε. και πως επιτυγχάνουν σε εξαιρετικό βαθμό βασικούς της στόχους, 

όπως είναι η ευαισθητοποίηση, η γνώση και η συμμετοχή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 

πως η χρήση των wiki στην εκπαίδευση υποστηρίζεται από τις ίδιες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται η Π.Ε. Από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται 
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πως οι μαθητές προχώρησαν στη διαδικασία αναζήτησης, αξιολόγησης και σύνθεσης 

των πληροφοριών και τη δημιουργία νέας γνώσης, συνδυάζοντας μάλιστα 

διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από τη συμμετοχή τους στο 

wiki καθίσταται ασφαλής η διαπίστωση ότι τα social media υποστηρίζουν τη 

μαθητοκεντρική εκπαίδευση και προάγουν τόσο την ενεργητική συμμετοχή των 

μαθητών, όσο και την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη της συνεργασίας σε 

ομάδες και την αλληλεπίδραση, διευρύνοντας τα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Πέρα από το κομμάτι της Π.Ε., μια επιπλέον παράμετρος ήταν εκείνη η οποία 

αφορούσε στην επικοινωνία των μαθητών με το Κ.Π.Α.Ε., των μαθητών μεταξύ τους 

και των μαθητών με μαθητές άλλων σχολείων. Το πρώτο και το δεύτερο σκέλος 

επιτεύχθηκαν με επιτυχία. Ενδεικτικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι σε κείμενό τους 

μαθητές απηύθυναν το χαιρετισμό «Αγαπητό Κ.Π.Α.Ε.», καθώς επίσης και πως η 

μεταξύ τους επικοινωνία γίνονταν μέσα από σχόλια. Στο σκέλος της επικοινωνίας 

μεταξύ διαφορετικών τάξεων και σχολείων, δεν υπήρξε κάποια προσπάθεια από 

μέρους των μαθητών, όμως αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός πως η όλη 

δράση είχε και διαγωνιστικό χαρακτήρα. 

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως δεν παρατηρήθηκαν δείγματα απρεπούς 

συμπεριφοράς, μολονότι κάθε τάξη τυπικά είχε τη δυνατότητα να επεμβαίνει και στις 

σελίδες των υπόλοιπων ομάδων. Πρόκειται για στάση η οποία υποδηλώνει 

αλληλεγγύη και σεβασμό στην προσπάθεια του άλλου, χωρίς να έχει επιβληθεί με 

αυστηρούς κανόνες, αλλά θεωρήθηκε εξ αρχής ως αυτονόητη. 

2. «Ποιος θα είναι ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών σε μια διαδικασία 

εντασσόμενη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριοποίησής τους και όχι του 

ελεύθερου χρόνου τους;» 

Μπορεί τα αρχικά αποτελέσματα να μην ήταν τόσο ενθαρρυντικά, όμως το 

γεγονός πως οκτώ ομάδες, 58 μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί επέλεξαν να 

συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια κρίνεται σημαντικό. Ενδεχομένως ως αριθμός 

να θεωρηθεί μικρός, δεδομένων των δυνητικών συμμετοχών, όμως αντικατοπτρίζει 

πλήρως την ελληνική πραγματικότητα. Καταδεικνύει τη διάθεση για συμμετοχή, 

ακόμη και αν αυτή δεν αποτυπώθηκε αριθμητικά με ικανοποιητικό τρόπο, φωτίζοντας 

παράλληλα τις υφιστάμενες δυσκολίες.  
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Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι μαθητές εφόσον βρήκαν ενδιαφέρον, 

αφιέρωσαν μέρος του χρόνου τους σε αυτή την εξωσχολική δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το περιβάλλον. Εκτός από το σχολικό χρόνο, μεγάλο μέρος της 

δραστηριοποίησής τους έλαβε χώρα στον ελεύθερο χρόνο τους αποδεικνύοντας ότι με 

έναν προσεγμένο τρόπο τα συλλογικά ψηφιακά μέσα δύνανται να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

εισέλθουν σε μια διαδικασία αναζήτησης, κριτικής σκέψης και σύνθεσης της γνώσης. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η συμμετοχή των μαθητών εξαρτήθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον και την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών τους. 

3. «Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να 

συμμετέχουν διαδικτυακά σε μια συνεχόμενη περιβαλλοντική επιμόρφωση και 

συμμετοχή;» και 

4. «Ποια θα είναι η γενικότερη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών σε αυτή 

τη διαδικασία ψηφιακής ενεργοποίησης των μαθητών τους;» 

Το ενδιαφέρον των περισσότερων εκπαιδευτικών φάνηκε να ακολούθησε 

φθίνουσα πορεία. Αν και στην αρχή, όταν ενημερώνονταν για την πρωτοβουλία, 

έδειχναν τη διάθεση να συμμετάσχουν, στην πορεία το ενδιαφέρον σταδιακά 

μειωνόταν. Κάποιοι, κυρίως καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου, ανέφεραν εξαρχής 

πως δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας μια τέτοια προσπάθεια, λόγω 

έλλειψης χρόνου. Συγκεκριμένα δήλωναν πως ακόμα και το γεγονός ότι επιχειρούν 

να υλοποιήσουν κάποιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα σε μαθητές της Β/θμιας 

εκπαίδευσης αποτελεί από μόνο του υπέρβαση, σε μία περίοδο όπου μεγαλύτερη 

σημασία δίνεται στην κάλυψη της διδακτέας ύλης και στις τελικές εξετάσεις. 

Μια ερμηνευτική προσπάθεια των παραπάνω ευρημάτων στηρίζεται σε ήδη 

υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά οι εκπαιδευτικοί είναι κριτικοί 

και ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί απέναντι στη συστηματική χρήση των Τ.Π.Ε. και κατ’ 

επέκταση και των social media στη διδακτική πράξη, είναι πολύ αργοί στην 

προσαρμογή τους στη διδασκαλία με χρήση των νέων τεχνολογιών και δεν τολμούν 

εύκολα να ξεκινήσουν κάτι καινούριο με τεχνολογική υποστήριξη στη διδακτική 

πράξη. Χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με ένα κλασσικό τρόπο και όχι ως 
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γνωστικά εργαλεία, ενώ εμπόδιο στη χρήση τους αποτελούν τόσο οι στάσεις τους όσο 

και το επίπεδο δεξιοτήτων τους (Λιακοπούλου, 2010). 

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως μέσα από τα αποτελέσματα αυτή της 

προσπάθειας καταδεικνύεται η παρούσα κατάσταση στα σχολεία και προβάλλεται μία 

πραγματικότητα. Πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται να εντάξουν τις Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με την αδιαφορία και την άγνοια να αποτελούν δύο από τις 

βασικότερες αιτίες για αυτή την άρνηση. Επιπλέον, το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα φαίνεται να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε δεν ευνοείται ιδιαίτερα η 

ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Όσοι εκπαιδευτικοί το επιχειρούν συναντούν 

ανυπέρβλητα εμπόδια, κατά κύριο λόγο εξ αιτίας της απουσίας σχολικού χρόνου για 

ενασχόληση και της δυσκολίας πρόσβασης στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

Το παρόν πόνημα κατέστησε σαφές ότι η συνεργατική προσέγγιση στην Π.Ε. 

μπορεί να υπάρξει μέσα από τη χρήση των συλλογικών ψηφιακών μέσων. Εφόσον το 

Κ.Π.Α.Ε. συνεχίζει τη δράση του στο χώρο της Π.Ε., φιλοξενώντας και υλοποιώντας 

περιβαλλοντικά προγράμματα για ένα μεγάλο αριθμό μαθητών ετησίως, αξίζει να 

μελετηθεί περαιτέρω και σε βάθος χρόνου η χρήση του wiki, όχι με διαγωνιστικό 

χαρακτήρα πλέον, αλλά ως χώρος επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

των μαθητών.  

Επιπροσθέτως, διευρύνοντας τις υπάρχουσες επιλογές και ακολουθώντας τις 

επιταγές των καιρών περί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, 

θα μπορούσε να επεκταθεί η λειτουργία του προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το 

πλαίσιο το wiki του Κ.Π.Α.Ε θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδανική δεξαμενή 

αποθήκευσης και διαμοιρασμού υλικού και γνώσης για θέματα σχετικά με το 

περιβάλλον και την αειφορία. 

6.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες σχετικά με τη χρήση των 

συλλογικών ψηφιακών μέσων από τους επίσημους φορείς της Π.Ε. (Κ.Π.Ε.) στην 
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Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ωστόσο εμπεριέχει σημαντικές δυσκολίες 

και περιορισμούς. 

Ένα πρώτο εμπόδιο εντοπίστηκε στην περιορισμένη χρονική διάρκεια. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. κεφ. 5.1 Σχεδιασμός προετοιμασία, σελ. 93), η 

χρονική διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ήταν τετράμηνη με έναν προηγούμενο 

τρίμηνο σχεδιασμό. Εφόσον η εκπαιδευτική δράση έλαβε διαγωνιστική μορφή, 

έπρεπε απαραιτήτως να έχει έναρξη και λήξη. Το γεγονός αυτό δεν επέτρεψε 

περισσότερο μακροχρόνια μελέτη της ενασχόλησης των μαθητών με το wiki, η οποία 

ενδεχομένως να οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Σημαντική τροχοπέδη αποτέλεσε επίσης το γεγονός πως το ηλικιακό φάσμα στο 

οποίο απευθυνόταν η έρευνα ήταν περιορισμένο στους μαθητές των δύο τελευταίων 

τάξεων της Α/θμιας και όλης της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η λογική ότι οι μαθητές 

αυτής της ηλικίας θα ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες της 

νέας γενιάς, αν και δόκιμη, δεν κατέστη ικανή να εξαλείψει άλλους καθοριστικούς 

παράγοντες, όπως αυτοί αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 5.3 

Δυσκολίες, εμπόδια επανασχεδιασμός, σελ. 100). Συνεπώς, μολονότι ο 

επανασχεδιασμός της έρευνας προέβλεπε τη διεύρυνση της ηλικιακής κλίμακας, το 

γεγονός ότι το καθεστώς αυτό τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαΐου δεν επέτρεψε σε μεγάλο 

βαθμό την έγκαιρη ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών και κατ’ επέκταση τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή τους. 

Επιπλέον, περιορισμοί παρουσιάστηκαν και στο πεδίο εφαρμογής της έρευνας. 

Η εμβέλεια αναφοράς και λειτουργίας του Κ.Π.Α.Ε. περιορίζεται στο νομό Αττικής, 

γεγονός το οποίο πρακτικά σημαίνει πως οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα ήταν μόνο 

μαθητές και εκπαιδευτικοί σχολείων των αντίστοιχων περιοχών. Στο δεύτερο 

σχεδιασμό υπήρξε η πρόβλεψη για την περίπτωση της εξ αποστάσεως συμμετοχής 

και από σχολικές ομάδες άλλων νομών, η οποία όμως ίσχυσε από τις 7 Μαΐου, με 

αποτέλεσμα να μην υποβληθούν οι αναμενόμενες συμμετοχές. 

Τέλος, εσωτερικά προβλήματα, τα οποία επηρέασαν όλα τα σχολεία της χώρας, 

αφορούσαν στην καθυστέρηση της αποστολής των σχολικών εγχειριδίων στις 

σχολικές μονάδες με συνεπακόλουθο τις καταλήψεις, κυρίως στα σχολεία της Β/θμιας 

εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, αντιμέτωποι με την ήδη σημαντική απώλεια 
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διδακτικών ωρών, καλούνταν να διαθέσουν μέρος από το λιγοστό πολύτιμο χρόνο 

τους σε εξωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες ενδεχομένως να καθυστερούσαν 

ακόμη περισσότερο την κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

Από όλους τους προαναφερθέντες περιορισμούς προκύπτουν και οι προτάσεις 

για διερεύνηση σε μελλοντικές έρευνες. 

6.3 Μελλοντικές προτάσεις 

Από τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα 

τα οποία ανέκυψαν στην πορεία και την εξέλιξή της, γεννιούνται προτάσεις για 

μελλοντικές ερευνητικές εργασίες. 

Ένα από τα ζητήματα το οποίο αποτέλεσε βασικό ερέθισμα για την επιλογή του 

θέματος της έρευνας υπήρξε η συμβολή των συλλογικών ψηφιακών μέσων στην Π.Ε., 

ώστε να εμπλουτιστεί το μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών, να αυξηθούν οι 

εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες και να αυξηθούν οι επικοινωνιακές τους δυνατότητες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα social 

media και πιο συγκεκριμένα μια συνεργατική πλατφόρμα wiki μπορούν να έχουν 

σημαντική επικουρική συμβολή στα προγράμματα Π.Ε. Ωστόσο θα είχαν πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μιας αντίστοιχης 

μακροχρόνιας εφαρμογής ως προς το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τους χρονικούς 

περιορισμούς της παρούσας εργασίας, ώστε να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα. 

Μια έρευνα σε βάθος διετίας ενδεχομένως να είχε να επιδείξει εξίσου ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. 

Παραμένοντας στο χώρο της Π.Ε., θα ήταν εποικοδομητικό να μελετηθεί το 

κατά πόσο και άλλα συλλογικά ψηφιακά μέσα, διαφορετικής λογικής και λειτουργίας 

από το wiki, θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών. Καθημερινά αναφύονται ποικίλα 

νέα μέσα, οι δυνατότητες των οποίων πολλές φορές μάς είναι άγνωστες όταν 

προσπαθούμε να τις εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε από τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας, τα οποία σχετίζονται με την προσομοίωση 

διαφορετικών ιστοτόπων, γίνεται κατανοητό πως και άλλα συλλογικά ψηφιακά μέσα 
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της λογικής των blog και των ιστοχώρων διαμοιρασμού περιεχομένου θα είχαν να 

παρουσιάσουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο χώρο της Π.Ε. Ως εκ τούτου θα άξιζε 

να μελετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη χρήση των δημοφιλέστερων, ίσως, συλλογικών 

ψηφιακών μέσων στην Π.Ε. ή ενδεχομένως, γιατί όχι, σε ένα επόμενο στάδιο να 

επιχειρηθεί η δημιουργία ενός νέου μέσου κοινωνικής δικτύωσης με εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό, ο οποίος θα εξυπηρετούσε στοχευμένα τις ανάγκες, τους στόχους, 

τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του απαιτητικού κλάδου της Π.Ε. 

Διευρύνοντας λίγο την παραπάνω προβληματική, ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα 

η μελέτη του οποίου απουσιάζει από το παρόν εγχείρημα και επειδή δεν ήταν στους 

στόχους της παρούσας έρευνας και διότι το ερώτημα γεννήθηκε στην πορεία, 

αποτελεί η διερεύνηση της εισαγωγής των social media και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα. Ενδεχομένως η χρήση τους ως εργαλείων συνεργατικής μάθησης στα 

βασικά μαθήματα του Α.Π. να συναντά δυσκολίες, μολονότι γίνονται αξιόλογες 

προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, όμως η ένταξή τους στις διαδικασίες των 

Προγραμμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων (Αγωγή 

Υγείας, Ευέλικτη Ζώνη κ.ο.κ.), είναι πιο εφικτή και ενδεχομένως θα παρείχε 

διαφορετικά αλλά εξίσου ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Μελετώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι σαφές πως αυτή δεν 

προϋποθέτει απαραίτητα την επικοινωνία μεταξύ σχολικών ομάδων. Εναλλακτικές 

μορφές εκπαίδευσης, συγγενικές με την εξ αποστάσεως, έχουν αναδειχθεί μέσα από 

τη διεθνή εμπειρία, όπως είναι η εκπαίδευση κατ’ οίκον. Καθώς κρίνεται αναγκαίο να 

υπάρξει στη χώρα μας ένας επιστημονικός διάλογος σχετικά με το θέμα, τίθεται ένα 

ακόμη ερευνητικό ερώτημα στη βάση του τι είδους σχεδιασμός και οργάνωση 

απαιτείται για τη συστηματική εφαρμογή της Π.Ε. με την αρωγή των social media σε 

προγράμματα κατ’ οίκον εκπαίδευσης. 

Τέλος, στα ανοιχτά ζητήματα επιβάλλεται να τεθεί ρητά το ζήτημα της 

ανάδειξης καλών πρακτικών στο χώρο της Π.Ε. μέσω των social media. Αντίστοιχες 

επιτυχημένες προσπάθειες για γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα υπάρχουν τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στη χώρα μας.  

Από το 2004 η κοινότητα Edublog αναγνωρίζει και βραβεύει την άριστη 

πρακτική στη χρήση των κοινωνικών μέσων στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. 
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Συμμετοχές γίνονται δεκτές από κάθε χώρα, σε οποιαδήποτε γλώσσα, από 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται με οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, ενώ σε αυτές 

μπορούν να συμπεριληφθούν και αντίστοιχες μαθητικές πρωτοβουλίες.
39

 

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει από το 2010 τη δράση 

«Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Α/θμια και Β/θμια 

Εκπαίδευση». Στόχο της δράσης αποτελεί η αξιοποίηση της καινοτομίας και της 

δημιουργικότητας όπως αναπτύσσεται στα σχολεία ως βάσης για τον εμπλουτισμό 

και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από την επιβράβευση και τη 

δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας.
40

  

Επιπλέον, το 2008, πάλι από το Υπουργείο Παιδείας, διοργανώθηκε μαθητικός 

διαγωνισμός με τίτλο «Ξεμπλόγκαρε», για να εμπνεύσει μαθητές από όλη την Ελλάδα 

να σκεφθούν, να φανταστούν, να περιγράψουν, να μοιραστούν ιδέες και να 

παρουσιάσουν τον δικό τους «κόσμο» μέσα από το διαδίκτυο. Ο καθένας μόνος ή 

ομαδικά δημιουργούσε ένα μοναδικό ιστολόγιο με πρωτοποριακό και συνάμα 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μαθαίνοντας να ερευνά και να συνθέτει δημιουργικά με 

εργαλείο την τεχνολογία.
41

 

Πιο πρόσφατη προσπάθεια είναι εκείνη της δράσης Μάθηση 2.0 plus, η οποία 

υλοποιείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης 

Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στοχεύει στην ανάδειξη 

καινοτομικών πρωτοβουλιών και χρήσεων των διαδικτυακών εργαλείων και 

ψηφιακών μέσων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, καθώς και 

στην προβολή καλών πρακτικών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους 

χρήστες διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών μέσων.
42

 

Σε μια πιο εξειδικευμένη μελέτη θα ήταν ενδιαφέρουσα η προσπάθεια ανάδειξης 

καλών πρακτικών και καινοτόμων προσπαθειών για την Π.Ε. μέσα από τη χρήση των 

εργαλείων του παγκόσμιου ιστού δεύτερης γενιάς, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. 

                                                      
39

 http://edublogawards.com/about-the-edublog-awards 
40

 http://excellence.sch.gr/index.php 
41

 http://www.kseblogare.gr/diagonismos.html 
42

 http://mathisi20.gr/pages/practices 
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Επίλογος 

Διανύουμε ήδη τη δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα. Ταυτόχρονα ο παγκόσμιος 

ιστός συμπληρώνει 30 χρόνια και η δεύτερη γενιά του πλησιάζει μια δεκαετία 

ύπαρξης. Βρισκόμαστε μέσα σε μια δίνη εξελίξεων και σε ένα περιβάλλον 

εκπαιδευτικό, αλλά και γενικότερο, μεταβαλλόμενο με φρενήρεις ρυθμούς. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η εκπαίδευση οφείλει να διαλέγεται ανοιχτά με την 

τεχνολογία, ώστε να εκμεταλλεύεται όσα χρήσιμα εκείνη έχει να της προσφέρει. Το 

«ψηφιακό σχολείο», το οποίο σημαντικοί παράγοντες της εκπαίδευσης στη χώρα μας 

ευαγγελίζονται, αποτελεί μια πρόκληση που αναζητά καλές πρακτικές εφαρμογής. 

Τέτοιες υπάρχουν και συνεχώς αναδύονται, αποτελώντας λαμπρά παραδείγματα για 

το τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα μελέτη έγινε μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης των συλλογικών 

ψηφιακών μέσων στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον, 

μέσα από την εξοικείωση τους με εφαρμογές, οι οποίες όπως αποδεικνύεται τους 

γοητεύουν και τους ενεργοποιούν. Αυτή η μελέτη περίπτωσης καθιστά σαφές ότι τα 

συλλογικά ψηφιακά μέσα συνιστούν ένα εργαλείο το οποίο, εφόσον χρησιμοποιηθεί 

κατάλληλα, μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

καθιστώντας την ελκυστικότερη στα μάτια των παιδιών. Επιπλέον, ευνοεί την 

επικοινωνία, ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο και προωθεί τη 

μαθητοκεντρική γνώση, βασικό ζητούμενο στο «σχολείο του μέλλοντος».
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http://issuu.com 

Ιστότοπος δημοσίευσης ψυφιακών εγγράφων Issuu. 

(τελευταία προσπέλαση: 8/4/2012) 

http://kpe-akrat.ach.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ακράτας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpearchanon.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Αχαρνών. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-chiou.chi.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-edess.pel.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Εδέσσης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-ierap.las.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-karpen.eyr.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-lavriou.att.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Λαυρίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-makrin.mag.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpenaousas.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Νάουσας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://kpe-velvent.koz.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Βελβεντού Κοζάνης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://mathisi20.gr/pages/practices 

Η επίσημη ιστοσελίδα της δράσης «Μαθηση 2.0 plus». 

(τελευταία προσπέλαση: 31/7/2012) 

http://thess.pde.sch.gr/kpe 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://wwf.panda.org 

Η επίσημη ιστοσελίδα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.alexa.com 

Σύστημα μέτρησης επισκεψιμότητας. 

(τελευταία προσπέλαση: 3/5/2012) 

http://issuu.com/
http://kpe-akrat.ach.sch.gr/
http://kpearchanon.gr/
http://kpe-chiou.chi.sch.gr/
http://kpe-edess.pel.sch.gr/
http://kpe-ierap.las.sch.gr/
http://kpe-karpen.eyr.sch.gr/
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/
http://kpe-lavriou.att.sch.gr/
http://kpe-makrin.mag.sch.gr/
http://kpenaousas.gr/
http://kpe-velvent.koz.sch.gr/
http://mathisi20.gr/pages/practices
http://thess.pde.sch.gr/kpe
http://wwf.panda.org/
http://www.alexa.com/
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http://www.archelon.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.archipelago.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.arcturos.gr/el/main.php 

Η επίσημη ιστοσελίδα της μη κερδοσκοπικής περιβαλλοντική οργάνωσης Αρκτούρος. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.blogger.com 

Ιστοχώρος φιλοξενίας ιστολογίων Blogger. 

(τελευταία προσπέλαση: 9/6/2012) 

http://www.epa.gov 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίαw Περιβαλλοντικής Προστασίας των Η.Π.Α. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning. 

(τελευταία προσπέλαση: 3/6/2012) 

http://www.hcmr.gr/gr/indexel.php 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κεντρου Θαλάσσιων Ερευνών. 

(τελευταία προσπέλαση: 3/6/2012) 

http://www.kpae.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης. 

(τελευταία προσπέλαση: 5/6/2012) 

http://www.kpea.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpeamfissas.edu.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Άμφισσας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-anogion.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ανωγείων. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-arnaias.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Αρναίας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpedrapetsonas.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpeevergetoula.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ευεργετούλας Λέσβου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-kalamatas.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-kastr.ark.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Καστρίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.archelon.gr/
http://www.archipelago.gr/
http://www.arcturos.gr/el/main.php
http://www.blogger.com/
http://www.epa.gov/
http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
http://www.hcmr.gr/gr/indexel.php
http://www.kpae.gr/
http://www.kpea.gr/
http://www.kpeamfissas.edu.gr/
http://www.kpe-anogion.gr/
http://www.kpe-arnaias.gr/
http://www.kpedrapetsonas.gr/
http://www.kpeevergetoula.gr/
http://www.kpe-kalamatas.gr/
http://www.kpe-kastr.ark.sch.gr/
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http://www.kpe-kerkyras.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κέρκυρας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpekilkis.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κιλκίς. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpekonitsas.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpekorthiou.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κορθίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpekrestenon.info 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Κρεστένων. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpem.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpemaronias.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μαρωνείας. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpemelitis.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μελίτης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpemesol.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpemolaon.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Μολάων. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpenkiou.sch.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Νέας Κίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpeparanestiou.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Παρανεστίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Περτουλίου - Τρικκαίων. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-philippi.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Φιλίππων. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpesoufliou.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Σουφλίου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpestylidas.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Στυλίδας - Υπάτης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 
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http://www.kpe-thess.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpezakyn.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Ζακύνθου. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kpe-ziaka.gr 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Γρεβενών. 

(τελευταία προσπέλαση: 18/5/2012) 

http://www.kseblogare.gr/diagonismos.html 

Η επίσημη ιστοσελίδα του μαθητικού διαγωνισμού «Ξεblogare». 

(τελευταία προσπέλαση: 31/7/2012) 

http://www.logopyramid.com 

Ιστοχώρος κατάταξης και προώθησης λογότυπων logopyramid. 

(τελευταία προσπέλαση: 10/6/2012) 

http://www.scribd.com 

Ιστοχώρος κοινωνικής δημοσίευσης scrib. 

(τελευταία προσπέλαση: 10/6/2012) 

http://www.wikimatrix.org 
Η επίσημη ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς. 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.wwf.gr 

Εργαλείο για τη σύγκριση των χαρακτηριστικών των δημοφιλών πλατφορμών δημιουργίας wiki. 

(τελευταία προσπέλαση: 3/5/2012) 

http://www.wwf.gr/panda 

Η επίσημη ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας «Ένα panda δεν μπορεί να κάνει τα πάντα». 

(τελευταία προσπέλαση: 22/5/2012) 

http://www.youtube.com 

Ιστοχώρος φιλοξενίας βίντεο YouTube. 

(τελευταία προσπέλαση: 8/6/2012) 

https://plus.google.com 

Ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης Google +. 

(τελευταία προσπέλαση: 8/6/2012) 

https://twitter.com 

Ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. 

(τελευταία προσπέλαση: 8/6/2012) 

https://www.facebook.com 

Ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης Facebook. 

(τελευταία προσπέλαση: 8/6/2012) 

http://www.kpe-thess.gr/
http://www.kpezakyn.gr/
http://www.kpe-ziaka.gr/
http://www.kseblogare.gr/diagonismos.html
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Κατάλογος συντομογραφιών 

Στην παρούσα αναφορά χρησιμοποιούνται οι επόμενες συντομογραφίες. 

 

ASCII  ......................................  American Standard Code for Information Interchange 

CTF  ............................................................................  Common Technical Framework 

EE  .........................................................................................  Environmental Education 

EPA  .........................................................................  Environmental Protection Agency 

FAQ  ...................................................................................  Frequently Asked Question 

FDL  .................................................................................  Free Documentation License 

HTML  ............................................................................  HyperText Markup Language 

IBF  ................................................................................  Intranet Benchmarking Forum 

IUCN  ..................................................  International Union for Conservation of Nature 

RTCE  ........................................................................  Real-Time Collaborative Editing 

UNEP  ...........................................................  United Nations Environment Programme 

UNESCO  ...............  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

WWF  ............................................................................................  World Wildlife Fund 

WYSIYG  ...................................................................  What You See IS What You Get 

ΑΕΙ  ...............................................................................  Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΑΠ  ............................................................................................  Αναλυτικό Πρόγραμμα 

ΑΤΕΙ  ......................................................  Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΔΕΠΠΣ  ..................................  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

ΕΑΑ  ..............................................................  Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

ΕΛΚΕΘΕ  ........................................................  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

ΕΠΑ  ...............................................  Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

ΕΠΙΕΕ  ...........  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας 

ΚΕΜΕ  .........................................  Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης 

ΚΠΑΕ  ...............................  Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης 

ΚΠΕ  ................................................................  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

ΚΥΑ  .................................................................................  Κοινή Υπουργική Απόφαση 
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ΟΗΕ  .............................................................................  Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ΠΕ  ...................................................................................  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΠΙ  ...........................................................................................  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΠΟ  ................................................................................................  Παιδαγωγική Ομάδα 

ΤΠΕ  ..................................................  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

ΥΠΑΙΘΠΑ  ........  Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού  

ΦΕΚ  ..................................................................  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
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Παράρτημα Α 

Πρωτογενές υλικό εκπαιδευτικής παρέμβασης 

 
------------ 

Η αφίσα του διαγωνισμού 
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Αξιότιμε/η κύριε/α …, 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο:  

«Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία» 

O διαγωνισμός έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που αφορούν 

στο περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους προστασίας του, 

με την έλλογη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Επιπλέον 

αποβλέπει στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία 

του Web 2.0, ως μέσα επικοινωνίας, συνεργασίας, προβληματισμού και 

δημιουργικότητας. 

 

Στα αρχεία που επισυνάπτονται μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με το διαγωνισμό, καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή σε αυτόν. 

 

Θα χαρούμε πολύ να έχουμε και τη δική σας συμμετοχή. 

 

Με εκτίμηση  

η υπεύθυνη του Κ.Π.Α.Ε. 

Αναστασία Χατζηπαύλου 

------------ 

www.kpae.gr 

2108962044 

 

------------- 

Το e-mail που απεστάλη στους εκπαιδευτικούς 

http://www.kpae.gr/
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Όροι Συμμετοχής 

1. Στο Διαγωνισμό «Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία» 

μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες τμημάτων και 

περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων που επισκέφτηκαν ή πρόκειται να 

επισκεφθούν το Κ.Π.Α.Ε. κατά το σχολικό έτος 2011-2012: 

~ Από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητές και μαθήτριες της E΄ και 

Στ΄ τάξης του Δημοτικού. 

~ Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μαθητές και μαθήτριες του 

Γυμνασίου και του Λυκείου. 

(Από τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, ο διαγωνισμός διευρύνθηκε και 

απευθύνεται και σε όλες τις τάξεις (τμήματα και περιβαλλοντικές 

ομάδες) Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν 

επισκεφτεί το Κ.Π.Α.Ε. το τρέχον σχολικό έτος.) 

2. Οι συμμετοχές είναι ομαδικές ανά τμήμα ή περιβαλλοντική ομάδα. Κάθε 

ομάδα έχει το δικαίωμα για μία μόνο έγκυρη (σύμφωνα με τις οδηγίες που 

δίνονται παρακάτω) συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

3. Κάθε ομάδα θα έχει τον δικό της χώρο στο wiki*
43

του Κ.Π.Α.Ε. 

(www.kpae.pbworks.com), στον οποίο θα αναπτύξει και θα υποβάλει προς 

αξιολόγηση ένα άρθρο, με περιεχόμενο βασισμένο σε έναν από τους 

παρακάτω τρεις θεματικούς άξονες: 

~ Συνεργατική μελέτη και ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού ζητήματος, 

σε σχέση με όσα άκουσαν και συζήτησαν οι μαθητές κατά την 

επίσκεψή τους στο Κ.Π.Α.Ε., και σύμφωνα με το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα που παρακολούθησαν. 

~ Έρευνα και καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη των μαθητών στο Κ.Π.Α.Ε., όπως 

παρουσιάζονται στην περιοχή ή τη γειτονιά τους.  

                                                      
43

 * Wiki είναι ένα τύπος ιστοχώρου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε επιθυμεί, να προσθέσει ή να 

τροποποιήσει το περιεχόμενο των σελίδων του, όντας συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Υποστηρίζει 

κείμενο, υπερκείμενο, εικόνα, ήχο και πολλά είδη πολυμέσων και θεωρείται μια απλή και εύχρηστη 

διαδικτυακή πλατφόρμα που ευνοεί τη συνεργασία των χρηστών της. Πλέον χαρακτηριστικό 

παράδειγμα wiki αποτελεί η συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

http://www.kpae.pbworks.com/
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~ Παρουσίαση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των 

μαθητών που ήδη πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των σχολικών τους 

δραστηριοτήτων και που σχετίζονται άμεσα με τη θεματική που τους 

απασχόλησε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Κ.Π.Α.Ε. 

4. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 01/02/2012. Συμμετοχές 

γίνονται δεκτές μέχρι και τις 8/06/2012. 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό απαιτείται η 

εμπρόθεσμη αποστολή από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της δήλωσης 

συμμετοχής, με e-mail στο kpae.iaa.2006@gmail.com ή με fax στο 210-

8962044. Η δήλωση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Κ.Π.Α.Ε. www.kpae.gr. 

6. Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν. Δύο θα επιλεχθούν, μία για τους 

μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μία για τους μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας και θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση.  

7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο του Κ.Π.Α.Ε. 210-8962044 από Δευτέρα έως Παρασκευή και 

ώρες 8:00π.μ. - 2:00μ.μ. ή να αποστέλλουν e-mail στο 

kpae.iaa.2006@gmail.com.  

mailto:kpae.iaa.2006@gmail.com
http://www.kpae.gr/
mailto:kpae.iaa.2006@gmail.com
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Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

Οι συμμετοχές για τον διαγωνισμό: «Προστατεύω το Περιβάλλον με σύμμαχο την 

τεχνολογία» αναρτώνται στο wiki του Κ.Π.Α.Ε. που βρίσκεται στο 

www.kpae.pbworks.com. Μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής της ομάδας 

ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

Πριν από την επίσκεψη: 

 Κάθε ομάδα ετοιμάζει ένα σύντομο κείμενο, όπου παρουσιάζει τον εαυτό της 

και καταγράφει τις προσδοκίες της από την επίσκεψή της στο Κέντρο.  

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: 

 Γίνεται μία μικρή επίδειξη του wiki και του τρόπου λειτουργίας του στους 

μαθητές.  

 Το κείμενο που έχουν ήδη ετοιμάσει δημοσιεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο που θα έχει δημιουργηθεί για την ομάδα τους στο wiki του Κ.Π.Α.Ε. 

(Το προφίλ της ομάδας μας…) 

 

Ο χώρος της κάθε ομάδας: 

 Ο χώρος της κάθε ομάδας στο wiki, προσφέρει έξι σελίδες: 

1. Ομαδικό άρθρο συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εδώ η ομάδα 

δημοσιεύει το άρθρο με το οποίο συμμετέχει στον διαγωνισμό. 

2. Ας συστηθούμε: Στο χώρο αυτό οι μαθητές μπορούν να γράψουν λίγα 

πράγματα για τον εαυτό τους δημιουργώντας ένα υποτυπώδες προφίλ. 

3. Φωτογραφίες: Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημοσιεύουν 

δικές τους φωτογραφίες σχετικές με το περιβάλλον ή την επίσκεψή τους 

στο Κ.Π.Α.Ε. 

4. Ενδιαφέροντα βίντεο: Χώρος όπου μπορούν να αναρτούν ενδιαφέροντα 

βίντεο που εντοπίζουν στο Internet σχετικά με το περιβάλλον. 

5. Σκέψεις: Στη σελίδα αυτή κάθε μαθητής μπορεί να δημοσιεύει ελεύθερα 

σχόλια και σκέψεις του για διάφορα θέματα που τον απασχολούν. 

6. Για το/η δάσκαλο/α: Ένας χώρος αποκλειστικά για τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό της ομάδας που μπορεί να τον χρησιμοποιεί κατά 

βούληση. 

 

 

http://www.kpae.pbworks.com/
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Εγκυρότητα συμμετοχής: 

Για να είναι έγκυρη μια συμμετοχή θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

 

 Να δημοσιεύεται οπωσδήποτε στην πρώτη επιλογή που δίνεται - Ομαδικό 

άρθρο συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η δραστηριοποίηση των μαθητών και 

στις υπόλοιπες σελίδες του χώρου τους είναι προαιρετική, θα συμβάλλει όμως 

θετικά στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας για την ομάδα. 

 Να περιλαμβάνει ένα κείμενο έκτασης τουλάχιστον 400 λέξεων (εικόνες και 

βίντεο προσμετρούνται θετικά στην αξιολόγηση του άρθρου). 

 Να έχει δημιουργηθεί συνεργατικά από το 1/3 τουλάχιστον των μαθητών της 

ομάδας (αυτό ελέγχεται από το διαχειριστή του wiki). 

 

Οδηγίες χρήσης του wiki: 

 Κάθε ομάδα μετά την αίτηση συμμετοχής της στον διαγωνισμό θα λάβει 

ηλεκτρονικά ένα αρχείο με ονόματα χρηστών (user names) και κωδικούς 

(passwords), από ένα για κάθε μαθητή, καθώς και για τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό. Τα στοιχεία αυτά θα μοιραστούν από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό στους μαθητές, για να μπορούν να συνδέονται (login) στο wiki 

του Κ.Π.Α.Ε. και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του. 

 Για να εντοπίσουν τη σελίδα της ομάδας τους οι μαθητές θα πρέπει να 

πλοηγηθούν δεξιά, στην πλαϊνή στήλη [Sidebar] και να κάνουν κλικ στο 

σύνδεσμο Σχολεία που συμμετέχουν. Από τη λίστα που υπάρχει επιλέγουν το 

σχολείο ή την τάξη τους. 

 Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να προσθέσει 

περιεχόμενο στο wiki υπάρχουν στην πλαϊνή στήλη στο σύνδεσμο 

Ερωτήσεις-Οδηγίες.  

 Δεν υπάρχουν μορφολογικοί περιορισμοί για τη συμμετοχή κάθε ομάδας. Οι 

μαθητές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το 

μέγεθος γραμμάτων που επιθυμούν.  

 Οι μαθητές μιας ομάδας έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και τις συμμετοχές 

άλλων τάξεων και σχολείων. Απαγορεύεται όμως αυστηρά να παρεμβαίνουν 

και να επεξεργάζονται συμμετοχές άλλων ομάδων. Εφόσον θέλουν μπορούν 

να αφήσουν κάποιο σχόλιο στο κάτω μέρος των συμμετοχών άλλων μαθητών. 

 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού (8/6/2012) οι μαθητές δεν θα έχουν πλέον το 

δικαίωμα επεξεργασίας του άρθρου τους. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία» 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σχολική Μονάδα:  

E-mail:  

Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός:  

Τηλέφωνο Υπευθύνου:  

Τάξη / Τμήμα:  

Ημερομηνία επίσκεψης στο Κ.Π.Α.Ε.:  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  
 

Αριθμός μαθητών:  

Τίτλος συμμετοχής:   

  

  

 Ημερομηνία:  

  

 Ο/Η  Υπεύθυνος/η  Εκπαιδευτικός  

  

 

*Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kpae.iaa.2006@gmail.com 

ή στο fax:  210-8962044

mailto:kpae.iaa.2006@gmail.com
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Παράρτημα Β 

Περιεχόμενο του wiki 
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Παράρτημα Γ 

Παρουσίαση του Κ.Π.Α.Ε. 
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------------ 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Π.Α.Ε. www.kpae.gr 

http://www.kpae.gr/
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------------  

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Κ.Π.Α.Ε. (Α΄ όψη) 
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------------  

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Κ.Π.Α.Ε. (Β΄ όψη) 
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Παράρτημα Δ 

Οι διευθύνσεις (url) των λογαριασμών των Κ.Π.Ε. και 

των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Π.Ε. στα social media. 

Διευθύνσεις (url) λογαριασμών Κ.Π.Ε. στα social media 

1. Κ.Π.Ε. Κορθίου Άνδρου 

 Facebook: http://el-gr.facebook.com/kpekorthiou 

2. Κ.Π.Ε. Κρεστένων 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpe.krestenon 

3. Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας 

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Κισσάβου-Ελασσόνας/286416251426677 

 Twitter: https://twitter.com/kpe_kiss_elasso 

 Logopyramid: http://www.logopyramid.com/member.php?mid=6 

4. Κ.Π.Ε. Περτουλίου- Τρικκαίων 

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Περτουλίου-Τρικκαίων/218511121500327 

 YouTube: 
- http://www.youtube.com/user/KpePertouliTrikala 

- http://www.youtube.com/user/kpepertouliou 

5. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpezakyn 

6. Κ.Π.Ε. Κέρκυρας 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpe.kerkyras 

 Blog: 

- http://alykeslefkimmis.blogspot.gr 

- http://korission.blogspot.gr 

- http://aspro-kavos.blogspot.gr/ 

 Wiki: http://alykes.wikia.com/wiki/Αρχική_σελίδα 

 YouTube: http://www.youtube.com/channel/UC7S2KY9Q50k7jiSZUroHY9A 

7. Κ.Π.Ε. Αρχανών, Pούβα - Γουβών 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpearhanwn 

8. Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας & Νεάπολης 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpeierapetras 

9. Κ.Π.Ε. Ανωγείων 

 Facebook: https://www.facebook.com/groups/kpean 

10. Κ.Π.Ε. Σουφλίου 

 YouTube: http://www.youtube.com/user/kpesoufliou 

http://el-gr.facebook.com/kpekorthiou
https://www.facebook.com/kpe.krestenon
https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Κισσάβου-Ελασσόνας/286416251426677
https://twitter.com/kpe_kiss_elasso
http://www.logopyramid.com/member.php?mid=6
https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Περτουλίου-Τρικκαίων/218511121500327
http://www.youtube.com/user/KpePertouliTrikala
http://www.youtube.com/user/kpepertouliou
https://www.facebook.com/kpezakyn
http://alykeslefkimmis.blogspot.gr/
http://korission.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/kpearhanwn
https://www.facebook.com/kpeierapetras
https://www.facebook.com/groups/kpean
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11. Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Ροδόπης 

 Facebook: 
- https://www.facebook.com/kpe.maronias 

- https://www.facebook.com/pages/filoi-kpe-maronias/125642110881941 

12. Κ.Π.Ε. Φιλίππων Καβάλας 

 Facebook: https://m.facebook.com/people/κπε-φιλιππων/100002982514034 

13. Κ.Π.Ε. Καστοριάς 

 Facebook: https://www.facebook.com/pagesΚΠΕ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/109916652367046?sk=wall 

14. Κ.Π.Ε. Μελίτης Φλώρινας 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpe.melitis  

 Blog: http://kpemelitis.blogspot.gr 

15. Κ.Π.Ε. Βελβεντού & Σιάτιστας 

 Facebook: https://www.facebook.com/velvento 

 Blog: http://kpevelvento.blogspot.gr 

16. Κ.Π.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού & Βερτίσκου 

 YouTube: http://www.youtube.com/user/kpevertisk 

17. Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου 

 Blog: http://blogs.sch.gr/kpepie 

18. Κ.Π.Ε. Αρναίας 

 Facebook: https://www.facebook.com/people/ΚΠΕ-Αρναίας/100003349465709 

19. Κ.Π.Ε. Κιλκίς 

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Κιλκίς/405567479475973 

20. Κ.Π.Ε. Καλαμάτας 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpekalam 

21. Κ.Π.Ε. Ν. Κίου 

 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001007775573 

22. Κ.Π.Ε. Μολάων 

 Blog: http://kpemolaon.blogspot.gr 

23. Κ.Π.Ε. Καστρίου Αρκαδίας 

 Facebook: https://www.facebook.com/filoi.kpekastriou 

24. Κ.Π.Ε. Στυλίδας - Υπάτης 

 Facebook: https://www.facebook.com/kpestypa 

 Blog: http://kpe-stylidas.blogspot.gr 

 

 

https://www.facebook.com/kpe.maronias
https://m.facebook.com/people/κπε-φιλιππων/100002982514034
https://www.facebook.com/pagesΚΠΕ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/109916652367046?sk=wall
https://www.facebook.com/kpe.melitis
https://www.facebook.com/velvento
https://www.facebook.com/people/ΚΠΕ-Αρναίας/100003349465709
https://www.facebook.com/pages/ΚΠΕ-Κιλκίς/405567479475973
https://www.facebook.com/kpekalam
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001007775573
https://www.facebook.com/filoi.kpekastriou
https://www.facebook.com/kpestypa
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Διευθύνσεις (url) ιστολογίων Θεματικών Δικτύων Π.Ε. 

1. «Τα λιμάνια της Ελλάδας» 

 Blog: http://kpedraplimania.pblogs.gr  

2. «Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει» 

 Blog: υπάρχει σαν επιλογή αλλά δε λειτούργησε ποτέ 

3. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα» 

 Blog: http://aporrimata.blogspot.g  

4. Γεωμυθολογικά-γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια 

 Blog: http://geomyth.blogspot.gr  

5. «Κλιματικές αλλαγές-ακραία καιρικά φαινόμενα» 

 Blog: https://www.facebook.com/kpezakyn 

6. «Ειδική αγωγή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» 

 Blog: http://hft-georgest.blogspot.gr 
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